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ส่วนท่ี 1 
ภารกิจและอัตราก าลัง 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื นที่รับผิดชอบครอบคลุมฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก โดยมีภารกิจ ดังนี  

 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่ อนไหวทาง
การเกษตรในต่างประเทศ 

 ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก โดยให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการแก่ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย 

 ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนทั งในและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และผลักดันการส่งออกสินคา้เกษตร 

 สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุง
วอชิงตัน ดี ซี  

อัตราก าลังของฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประกอบด้วย 

1. นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) 
2. นางสาวดรินญา เสนากูล ผู้ช่วยด าเนินงานด้านการเกษตร 
3. นาง Jan Wareeporn Sesay เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ชั่วคราว) (20 กันยายน 2556 - 

30 พฤศจิกายน 2557) 
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ส่วนท่ี 2 
การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในฝ่ังตะวันตกของสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงเม็กซิโกและแคนาดาท่ีส าคัญ 

1. สินค้าข้าวเหนียวของไทยถูกปฏิเสธโดย FDA 

ประเด็นปัญหา  

ตุลาคม 2556 ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับการแจ้งจากบริษัท 
Universal Rice Co., Ltd. ว่า สินค้าข้าวเหนียวที่น าเข้ามายังสหรัฐฯ ถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานองค์การ
อาหารและยาหรือ FDA (Food and Drug Administration) เนื่องจากมีสารเคมีตกค้าง ทั งที่บริษัทฯ      
ได้ตรวจวิเคราะห์ก่อนแล้วล่วงหน้า ส่งผลให้บริษัทฯ ถูกบรรจุไว้ใน Alert List ตามมาตรการ Detention 
without Physical Examination (DWPE) ส่งผลให้สินค้าประเภทเดียวกันรุ่นต่อมาถูกกักกันเพื่อตรวจสอบ
ในห้องปฏิบัติการ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและค่าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

การด าเนินการ 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลมาตรฐานของสหรัฐฯ แล้วพบว่าสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน             
จึงประสานไปยัง FDA ส านักงานท่าเรือ Long Beach เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดจริงและ
ถอดถอนรายชื่อบริษัทฯ ออกจาก Alert List ทันที อีกทั งแจ้งให้บริษัทยื่นค าร้องขอรับค่าเสียหายคืนได้    
แต่บริษัทฯ ไม่ประสงค์ด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่สินค้าต้องถูกกักกัน 

2. สินค้าล าไยถูกสุ่มตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชตกค้างซ  าซ้อน 
ประเด็นปัญหา 

พฤศจิกายน 2556 บริษัท Top Quality Produce Inc. แจ้งว่า สินค้าล าไยสดที่บริษัทน าเข้าจากประเทศ
ไทยถูกตรวจสอบซ  าซ้อนนอกเหนือการตรวจตามปกติที่ด่านน าเข้าโดย FDA โดยหน่วยงาน California 
Department of Pesticide Regulation (CDPR) ได้สุ่มเก็บตัวล าไยอย่างจากท้องตลาดและในโรงเก็บ
สินค้าของบริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ดยแจ้งว่าพบสารก าจัดศัตรูพืชชนิด Carbendazim, 
Chlorpyrifos และ Cypermethrin เกินมาตรฐาน ส่งผลให้สินค้าถูกเผาท าลายหลายรุ่น  

การด าเนินการ 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าพบเพ่ือหารือกับหน่วยงาน CDPR เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ซึ่งได้รับทราบว่า 
CDPR จัดท าโปรแกรมตรวจติดตามคุณภาพและความปลอดภัยผักผลไม้สด (Produces) ทั งในร้านค้า   
ปลีก-ส่ง และศูนย์กระจายสินค้าทุกสัปดาห์ ไม่ได้มีการเพ่งเล็งผลไม้จากประเทศใดเป็นพิเศษ ยกเว้น             
หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสารตกค้างเกินมาตรฐาน จะต้องสุ่มตรวจสอบซ  าจากผู้ประกอบการรายเดิม   
หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะต้องด าเนินมาตรการลงโทษตามที่ก าหนด ผลไม้จากประเทศไทยยังมี
อัตราการตรวจพบสารตกค้างเกินมาตรฐานต่ ามากเมื่อเทียบกับจีนและเม็กซิโก พร้อมทั งชี แจงเรื่อง
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กระบวนการก าหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูลมาตรฐานสารก าจัดศัตรูพืชของหน่วยงาน DPR ระดับรัฐบาล
กลาง หากมีผู้ประสงค์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือเสนอให้เพ่ิมสารก าจัดศัตรูพืชที่สหรัฐฯ          
ควรอนุญาตให้ใช้ก็สามารถด าเนินการได้ ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานแจ้งข้อมูลไปยังกรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์แจ้งเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยมายังสหรัฐฯ ให้รับทราบ
มาตรฐาน เพ่ิมความระมัดระวังในการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และงดเว้นการใช้สารก าจัดศัตรูพืชต้องห้ามของ
สหรัฐฯ 

3. สินค้าล าไยสดจากไทยถูกตรวจพบซัลไฟต์ตกค้างในแคนาดา 
ประเด็นปัญหา 

ธันวาคม 2556 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับแจ้งจาก ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.)            
ณ นครแวนคูเวอร์ กระทรวงพาณิชย์ ว่าล าไยสดของไทยที่ส่งออกไปยังแคนาดา ถูกตรวจสอบโดย
หน่วยงาน CFIA (Canadian Food Inspection Agency) พบว่ามีปริมาณซัลไฟต์ตกค้างถึง 9,000 ppm 
ในขณะที่แคนาดาก าหนดให้ต้องตรวจไม่พบซัลไฟต์ตกค้างเลย  (Zero Tolerance)  

การด าเนินการ 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานกับกรมวิชาการเกษตรเพ่ือแจ้งข้อมูลการห้ามน าเข้า เพ่ือพิจารณาแจ้ง
เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องใน Supply Chain ให้รับทราบ โดยเห็นควรสนับสนุนและก ากับดูแลให้มีการใช้
หลักการ Good Agricultural Practices (GAP) ในการผลิตอย่างทั่วถึง และมีการตรวจสอบที่เข้มงวดก่อน
การส่งออก นอกจากนี  ได้ประสานกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพ่ือหารือความ
เป็นไปได้ในการเจรจาต่อรองด้านมาตรฐานหากพบว่าไม่เป็นตามสากล เนื่องจากมาตรฐาน Codex 
ก าหนดให้ตรวจพบซัลไฟต์ ได้ ในล าไยและลิ นจี่ ได้ ในปริมาณที่ ไม่ เกิน 50 ppm ทั งนี  แคนาดา            
ก าหนดให้มีการตกค้างของซัลไฟต์ ในผลองุ่นซึ่ ง เป็นผลไม้ที่ กินทั ง เปลือกได้  10 ppm สคร .                       
ณ นครแวนคูเวอร์ได้ประสานเรื่องมาตรฐาน Codex ไปยัง CFIA และกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา 
(Health Canada) โดยฝ่ายแคนาดาแจ้งให้เสนอข้อมูลงานวิจัยไปยัง Health Canada เพ่ือพิจารณาต่อไป 

4. เม็กซิโกประกาศห้ามน าเข้ากุ้งจากประเทศไทย 
ประเด็นปัญหา 

เม็กซิโกประกาศห้ามน าเข้าสินค้ากุ้งดิบจากไทย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน ตั งแต่เมษายน 2556         
เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรค  EMS (Early Mortality Syndrome) ในกุ้งจากการ
เพาะเลี ยง ถึงแม้เม็กซิโกจะไม่ใช่ตลาดขนาดใหญ่และส าคัญ แต่การประกาศห้ามน าเข้าสินค้ากุ้งจากไทย
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกกุ้งรายใหญ่ของโลก 

การด าเนินการ 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงเม็กซิโก และส านักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ กรุงเม็กซิโก ว่าได้เข้าพบกับหน่วยงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
อาหาร (SENASICA) สังกัดกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์เม็กซิโก (SAGARPA) เพ่ือขอให้พิจารณายกเลิก
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ประกาศห้ามน าเข้ากุ้งจากไทย ซึ่งหน่วยงานของเม็กซิโกได้ขอให้กรมประมงกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถ านกา รณ์ โ ร ค  EMS หรื อ  AHPNS (Syndrome of Acute Necrosis of the Hepatopancreas)         
ของประเทศไทย ในปัจจุบัน รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วเพ่ือประกอบการพิจารณายกเลิก
การน าเข้า โดยหากมีความจ าเป็นก็จะเดินทางมาตรวจประเมินในภายหลัง ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสาน      
ไปยังกรมประมงเพ่ือขอให้กรอกแบบสอบถาม และได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าพบและหารือ
กับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (นายจิระชัย ปั้นกระษิณ) ณ กรุงเม็กซิโก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2558 นอกจากนี  ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ร่วมโครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจ ณ รัฐ Sonora ประเทศสหรัฐ
เม็กซิโก ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2557 กับคณะของ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้พบและ
หารือกับเจ้าหน้าที่ SAGARPA เกี่ยวกับกรณีนี  ทั งนี  ฝ่ายเม็กซิโกก าลังรอเอกสารจากกรมประมง             
เพ่ือประกอบการพิจารณายกเลิกมาตรการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การด าเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารที่เข้มงวดเพิ่มมากขึ นของ FDA หลังการ
ประกาศใช้กฎหมาย FSMA  
ประเด็นปัญหา 

พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับแจ้งจากผู้น าเข้าไทยในสหรัฐฯ ว่า ผู้ผลิตน  าปลาของไทยจ านวน 
3 ราย ได้รับหนังสือเตือนหรือ Warning Letter จาก FDA ระหว่างปี 2551 – 2557  เนื่องจากพบว่า
กระบวนการผลิตน  าปลาไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points)  โดยเฉพาะประเด็นด้านการควบคุมการสร้างสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ชนิด Histamine ในวัตถุดิบ
ปลากะตัก และการเจริญเติบโตและสร้างสารพิษของจุลินทรีย์ชนิด Clostridium botulinum บริษัท        
ทั ง 3 รายถูกประกาศรายชื่อใน Import Alert ท าให้สินค้าต้องถูกกักกันโดยไม่ต้องตรวจสอบทางกายภาพ
หรือมาตรการ DWPE และยังถูกห้ามน าเข้าสินค้าดังกล่าวมายังสหรัฐฯ  

 

 
น ำคณะเจ้ำหน้ำทีก่รมประมงเยีย่มคำรวะและหำรือกบั ฯพณฯ 

เอกอคัรรำชทูต   ณ กรุงเมก็ซิโก ณ สถำนเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงเมก็ซิโก 

 

 
ฯพณฯ เอกอคัรรำชทูต   ณ กรุงเมก็ซิโก พร้อมคณะและฝ่ำยกำรเกษตรฯ 
พบและหำรือกบั SAGARPA ในรัฐ Sonora ประเทศสหรัฐเมก็ซิโก 
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การด าเนินการ 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าพบกับผู้น าเข้าสินค้าไทยที่มีการน าเข้าน  าปลาหลายราย เพ่ือหารือเกี่ยวกับ
สถานการณ์การห้ามน าเข้าจากผู้ผลิตไทยทั ง 3 บริษัท ผู้น าเข้าแสดงความกังวลว่า หากเจ้าหน้าที่ FDA 
เดินทางไปตรวจสอบโรงงานผลิตน  าปลาในประเทศไทยรายอ่ืนๆ ซึ่ง FDA จะมีก าหนดเดินทางไปตรวจสอบ
ทุก 1 – 2 ปี และพบว่ากระบวนการผลิตและระบบ HACCP เป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้ผลิตทั ง 3 ราย
ข้างต้น อาจส่งผลให้ผู้ผลิตน  าปลารายอ่ืนของไทยถูกห้ามน าเข้าตามไปด้วย ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานไป
ยังกรมประมงเพ่ือแจ้งให้ทราบสถานการณ์และพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้มีการถอดถอนรายชื่อออกจาก Import Alert รวมถึงการเจรจาและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาโดย FDA ทั งนี  เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั งแต่มีการลงนามประกาศใช้กฎหมาย Food 
Safety Modernization Act (FSMA) ของสหรัฐฯ ตั งแต่ 4 มกราคม 2554 เป็นต้นมา FDA จะด าเนินการ
กับสินค้าที่ไม่เป็นตามข้อก าหนดอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการผ่อนผันเช่นในอดีตท่ีผ่านมา 

ทั งนี  เพ่ือเป็นการเตรียมการให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย 
FSMA โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้า ระหว่างสิงหาคม 2556 - มีนาคม 2557 ฝ่ายการเกษตรฯ     
ได้จัดท าบันทึกถึงกระทรวงและสหกรณ์และส าเนาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ 
เกี่ยวกับการเสนอร่างกฎระเบียบ (Proposed Rules) โดย FDA ภายใต้กฎหมาย FSMA เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและเสนอแนะไปยัง FDA ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยได้แปลสรุปสาระส าคัญ
และชี แจงประเด็นปัญหาที่ไทยควรให้ข้อคิดเห็น ในร่างกฎระเบียบต่างๆ ดังนี   

 ร่างกฎระเบียบเรื่อง การรับรองหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน  (Proposed Rule on 
Accreditation of Third Party Auditors) 

 ร่างกฎระเบียบเรื่อง โปรแกรมการตรวจสอบผู้ผลิตในต่างประเทศส าหรับผู้น า เข้า 
(Proposed Rule for Supplier Verification Program for Importers of Food for 
Humans and Animals) 

 ร่างกฎระเบียบเรื่อง กลยุทธ์มุ่งเน้นการลดโอกาสเพ่ือปกป้องอาหารจากการจงใจปลอมปน 
(Proposed Rule for Focused Mitigation Strategies to Protect Food Against 
Intentional Adulteration) 

 ร่างกฎระเบียบเรื่อง ข้อปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตที่เป็นปัจจุบันและการวิเคราะห์
อันตรายและการควบคุมโดยการป้องกันตามความเสี่ยงส าหรับอาหารสัตว์ (Proposed Rule 
to Establish Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-
Based Preventive Controls for Food for Animals) 

 ร่างกฎระเบียบเรื่อง สุขลักษณะในการขนส่งอาหารคนและอาหารสัตว์ (Proposed Rule on 
Sanitary Transportation of Human and Animal Food) 

หลังจากรับฟังข้อคิดเห็นและแก้ไขร่างกฎระเบียบแล้ว FDA มีก าหนดต้องจัดท ากฎระเบียบฉบับสุดท้าย 
(Final Rules) ให้แล้วเสร็จทั งหมดภายในกลางปี 2559 ทั งนี  ฝ่ายการเกษตรฯ ได้แปลสรุปสาระส าคัญ 
(อย่างไม่เป็นทางการ) ของร่างกฎระเบียบข้างต้นเพ่ือเผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงานด้วยแล้ว 
(www.thaiagrila.com) 

http://www.thaiagrila.com/
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6.  การปฏิเสธการน าเข้าสินค้าไทยโดยแคนาดา 
ประเด็นปัญหา 

สินค้าอาหารส าเร็จรูปจากประเทศไทยถูกปฏิเสธการน าเข้าบ่อยครั งจาก CFIA เนื่องจากปัญหาฉลาก       
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สินค้าต้องถูกส่งกลับไปยังประเทศไทยหรือ
ถูกท าลาย โดยเมื่อมกราคม 2558 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับแจ้งจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ และ สคร. ณ นครแวนคูเวอร์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเนื อไก่
ส่งออกจากไทยไปยังแคนาดาไม่แสดงเครื่องหมาย Meat Inspection Legend ซึ่งต้องมีหมายเลขโรงงาน  
ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองปรากฏอยู่บนทุกภาชนะบรรจุย่อย ส่งผลให้สินค้าต้องถูกปฏิเสธและส่งกลับไป
ยังประเทศไทย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการติดสติกเกอร์เครื่องหมายดังกล่าวในประเทศแคนาดาสูงถึงกว่า 
30,000 เหรียญแคนาดา และเมื่อกุมภาพันธ์ 2558 สคร. ณ นครแวนคูเวอร์ แจ้งกรณีสินค้าผลิตภัณฑ์   
กุ้งแช่เยือกแข็งของไทยถูกปฏิเสธเนื่องจากฉลากไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สินค้าประเภทเดียวกันในรุ่นต่อๆ มา
ต้องถูกกักกันเพ่ือตรวจสอบด้วย ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าเพ่ือรอผลการตรวจสอบ      
และเสียเวลาเนื่องจากการน าเข้าต้องเป็นไปอย่างล่าช้า 

การด าเนินการ 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้จัดท าบันทึกเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าเนาเรียนกรมปศุสัตว์และส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  กรณีสินค้าไม่ติดเครื่องหมาย Meat Inspection Legend       
ทุกภาชนะบรรจุย่อย โดยแจ้งสถานะการด าเนินการกับสินค้าและแนวทางแก้ไข โดยเห็นควรให้ค าแนะน า
หรือเผยแพร่ข้อมูลด้านข้อก าหนดและกฎระเบียบที่ส าคัญของประเทศผู้น าเข้าให้แก่ผู้ประกอบการรับทราบ 
และตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก่อนออกเอกสารใบรับรองสุขอนามัยให้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่      
ซึ่งมักไม่ทราบกฎระเบียบที่ถูกต้อง ผู้ประกอบการเองจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการผลิตและส่งออก       
หากไม่แน่ใจควรปรึกษากับภาครัฐหรือผู้น าเข้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศตน
เป็นอย่างด ีกรณีสินค้ากุ้งแช่เยือกแข็งถูกกักกันต่อเนื่อง ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานกับ CFIA เพ่ือขอทราบ
สาเหตุหลักในการกักกัน และได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ประกอบการรับทราบโดยตรง เพ่ือแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ  าขึ นอีก 
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ส่วนท่ี 3 
การเข้าพบเพื่อหารือกับหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องของสหรัฐฯ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแนะน าหน่วยงานในนครลอสแอนเจลิสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั งขึ นใหม่ และเพ่ือรับทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของหน่วยงานเหล่านั น 
พร้อมทั งขอรับทราบประเด็นปัญหาที่เคยเกิดขึ นกับสินค้าที่น าเข้าจากประเทศไทย สามารถใช้เป็นแนวทาง     
ในการแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎระเบียบของสหรัฐฯ ต่อไป รวมทั งสร้างความสัมพันธ์
และเครือข่ายเพื่อการติดต่อประสานงานในอนาคต 

หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ ที่ได้เข้าพบและหารือ 
1. 4 พฤศจิกายน 2556 เข้าพบและหารือกับ Port Director ของ Los Angeles/Long Beach Seaport    

ซึ่ ง เป็นหน่วยงานด้านศุลกากรและการป้องกันชายแดน หรือ CBP (US Customs and Border 
Protection) รับผิดชอบกระบวนการตรวจสอบการน าเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ โดยถ่ายโอนงานมาจาก
กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ หรือ USDA (US Department of Agriculture) และยังได้ศึกษาดูงานด้าน
การน า เข้ าสินค้า เกษตรและอาหารทางอากาศ ณ Los Angeles Cargo Field Office ของ CBP                
ณ สนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส หรือ LAX 

2. 19 พฤศจิกายน 2556  เข้าพบกับหน่วยงาน California Department of Pesticide Regulation 
(CDPR), Enforcement Branch ณ เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้พบกับเจ้าหน้าที่จาก
หน่ ว ย ง าน  Department of Agriculture Commissioners ซึ่ ง เ ป็ นหน่ ว ยง านระดั บท้ อ งถิ่ นของ               
Los Angeles County ได้มีการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง 
(Federal) นโยบาย มาตรการตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้สด และขั นตอนการก าหนด
มาตรฐานสารตกค้าง 

3. 17 ธันวาคม 2556 เข้าพบและหารือกับหน่วยงาน APHIS (Animal and Plant Health Inspection 
Service) สาขา El Segundo มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์
และพืช รวมทั งต้นพันธุ์พืช อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) 

 

 

 

 

 

 
ฝ่ำยกำรเกษตรฯ เข้ำพบกบัเจ้ำหน้ำที่ APHIS/USDA 
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4. ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เข้าพบและหารือกับหน่วยงาน California Department of Food and 
Agriculture (CDFA) ส านักงานใหญ่ ณ เมือง Sacramento มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพ่ือรับทราบหน้าที่        
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับมลรัฐ      
และระดับรัฐบาลกลาง (Federal) ร่วมทั งเพ่ือรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสินค้าเกษตรและ
อาหาร  

5.  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เข้าพบหน่วยงาน California Department of Pesticide Regulation (CDPR) 
ส านักงานใหญ่ ณ เมือง Sacramento มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพ่ือรับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับมลรัฐ และระดับรัฐบาลกลาง 
(Federal) นโยบายและมาตรการด้านการตรวจติดตามสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง  

6.  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เข้าพบหน่วยงานระดับท้องถิ่น County Agricultural Commissioners ณ เมือง 
Sacramento มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพ่ือรับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านโปรแกรมการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตรในระดับท้องถิ่น นโยบายและมาตรการด้านการตรวจติดตามสารก าจัดศัตรูพืช
ตกค้าง และความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับมลรัฐ และระดับรัฐบาลกลาง (Federal)  

7. 28 พฤษภาคม 2557  หารือกับหน่วยงาน Food and Drug Administration (FDA) สาขาท่าเรือ       
Long Beach มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ผ่านทางระบบ Teleconference เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและ
ขั นตอนการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีการน าเข้ามายังสหรัฐฯ                                             

8. 18 กรกฎาคม 2557 เข้าพบและหารือกับหน่วยงาน U.S. Fish and Wildlife Service, Office of Law 
Enforcement สาขา Pacific Northwest ณ เมือง Seattle มลรัฐวอชิงตัน เกี่ยวกับมาตรการและวิธีการ
ตรวจสอบสินค้าสัตว์และสัตว์น  ามีชีวิตที่มีการส่งออก-น าเข้า ณ ด่านเมือง Seattle ซึ่งติดต่อกับชายแดน
ประเทศแคนาดา โดยเฉพาะผลกระทบจากมาตรการใหม่ด้านการตรวจสอบโรคสัตว์น  าของแคนาดา          
ซึ่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  รายงานผลการเข้าพบและหารือกับหน่วยงานแต่ละแห่งปรากฎอยู่ในเวปไซต์ของฝ่ายการเกษตร
ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiagrila.com 

 
ฝ่ำยกำรเกษตรฯ เข้ำพบกบัเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน Fish and 
Wildlife Service, Office of Law Enforcement, Seattle 
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ส่วนท่ี 4 
การพบและหารือกับผู้น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแนะน าหน่วยงานในนครลอสแอนเจลิสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั งขึ นใหม่ รับทราบแนวโน้มและ
ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ศักยภาพของสินค้าจากไทย
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ นจากการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย รวมถึงข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีต่อภาครัฐของไทย และน าข้อมูลเหล่านั นเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยที่ได้เข้าพบและหารือ 
๑. 23 สิงหาคม 2556 พบผู้น าเข้าผลไม้ฉายรังสีจากไทยจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท D.P Trading Inc. 

บริษัท Best Oriental Produce, Inc. และบริษัท N.T. W. Import & Export (USA) Inc ในนคร
ลอสแอนเจลิส 

2. 12 กันยายน 2556 พบผู้น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย บริษัท Bangkok Market Inc. 
ในนครลอสแอนเจลิส 

3. 26 พฤศจิกายน 2556 พบบริษัท Top Quality Product, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทของชาวไต้หวันในสหรัฐฯ 
น าเข้าผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทย โดยได้หารือประเด็นที่บริษัทถูกตรวจสอบพบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
เกินมาตรฐานโดยหน่วยงาน CDPR ทั งนี  ได้แจ้งให้ทราบผลการหารือระหว่างฝ่ายการเกษตรฯ กับ CDPR 
และมาตรการสุ่มตรวจสินค้าเพ่ือความปลอดภัยอาหาร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นและหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางเช่น FDA   

4. 26 ธันวาคม 2556  พบกับ Mr. Mark Wu ประธานบริษัท Top Quality Produce Inc. เพ่ือหารือ
แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าผลไม้ไทยในซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ ในนครลอสแอนเจลิส
และเมืองใกล้เคียงร่วมกัน 

5. มกราคม 2557  พบผู้น าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกจากประเทศไทย บริษัท The Orchid Man และ บริษัท 
B.J. Orchid Inc. ณ L.A. Flower Market ในนครลอสแอนเจลิส 

6. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกจากประเทศไทย บริษัท Royal Orchid Imports           
ณ เมือง Union City ใกล้กับนครซานฟรานซิสโก  

7. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเกี่ยวกับเครื่องดื่ม บริษัท Leadway International 
Inc. ซึ่งประสงค์น าเข้าสินค้าประเภทเครื่องดื่มและครีมเทียมจากประเทศไทย ณ เมือง  Hayward ใกล้กับ
นครซานฟรานซิสโก  
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บริษทั ABEEO Produce, LLC. 

 

 
บริษทั Tropical Enterprises, Inc. 

 

 
บริษทั Leadway International, Inc. 

 

 
บริษทั B.J. Orchid, Inc. 

 

 
บริษทั Top Quality Products, Inc. 

 

 
บริษทั Bangkok Market, Inc. 

 

 
บริษทั Best Orienal Produce, Inc. 
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8. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้าปลาสวยงามจากประเทศไทย บริษัท Tropical Enterprises ตั งอยู่     
ณ เขต Inglewood ใกล้กับนครลอสแอนเจลิส 

9. เมษายน ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้าผลไม้ฉายรังสีจากไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ บริษัท ABEEO Produce 
LLC. ในนครลอสแอนเจลิส 

10. เมษายน ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้าสินค้าอาหารส าเร็จรูปและแช่เยือกแข็งจากไทยและฟิลิปปินส์ บริษัท 
Asian Commodities Company ในนครลอสแอนเจลิส 

11.  เมษายน ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกจากประเทศไทย บริษัท International Orchids 
Imports Inc.  ในเขต Inglewood ใกล้กับนครลอสแอนเจลิส 

๑2. กรกฎาคม ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้าอาหารส าเร็จรูปและผักผลไม้แช่แข็งจากไทยและประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย 
บริษัท Tiao Peng Trading, Inc. ณ เมือง Hayward ใกล้กับนครซานฟรานซิสโก  

13. กรกฎาคม ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้าผลไม้สดจากเวียดนาม จีน เม็กซิโก และฮาวาย บริษัท Keim's 
Produce Co., Inc. ณ นครซานฟรานซิสโก 

๑4. ธันวาคม ๒๕๕๗ พบผู้น าเข้าสินค้าอาหารส าเร็จรูปและข้าวจากประเทศไทย บริษัท H. C. Foods, 
Inc. ในนครลอสแอนเจลิส 

15. ธันวาคม 2557 พบผู้น าเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากประเทศไทย ซึ่งมีกิจการซุปเปอร์มาเก็ต   
ขายส่งและปลีกขนาดใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส บริษัท LAX-C inc. ในนครลอสแอนเจลิส 

16. ธันวาคม 2557 พบผู้น าเข้าข้าวรายใหญ่จากประเทศไทย บริษัท Sun Lee Inc.  ในเขต Sante Fe 
Springs ใกล้กับนครลอสแอนเจลิส 

สรุปผลการเข้าพบผู้ประกอบการน าเข้า 
1. สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยยังเป็นที่ต้องการของสหรัฐฯ เนื่องจากมีคุณภาพและมาตรฐานสูง 

โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปและแช่เยือกแข็ง เนื่องจากมีการผลิตตามระบบ Good Manufacturing 
Practice (GMP) อย่างไรก็ตาม สินค้าไทยยังมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน 
เช่น เวียดนาม มาเลเซีย จีน 

2. สินค้าประเภทผลไม้สด โดยเฉพาะทุเรียนเป็นที่ต้องการมาก แต่ประสบปัญหามีแมลงตกค้างบนเปลือก     
ท าให้ถูกเผาท าลาย จนผู้น าเข้าหลายรายต้องเลิกน าเข้าเนื่องจากไม่คุ้มทุน จึงประสงค์ขอให้ภาครัฐมีการ
ตรวจสอบที่เข้มงวดก่อนการส่งออก หากจ าเป็นต้องใช้สารเคมี ควรเป็นสารที่สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้ เป็นสาร
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการตกค้างไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด 

4. ปัญหาการแข่งขันการรับซื อผลไม้ในประเทศไทยท าให้ผู้น าเข้าหลายรายไม่อยากติดต่อธุรกิจกับเกษตรกร
ไทย จึงหันไปน าเข้าผลไม้ชนิดเดียวกันจากแหล่งอ่ืนแทน เช่น เวียดนาม เม็กซิโก และฮาวาย 

3. สินค้าประเภทกล้วยไม้ตัดดอกจากไทยยังมีการตรวจพบแมลงและหอยทากตกค้างอยู่เนืองๆ ส่งผลให้สินค้า
ถูกท าลายหลายรุ่น ภาครัฐควรให้ค าแนะน าการใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบ
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เข้มงวดก่อนการออกใบรับรองเพ่ืออนุญาตให้ส่งออก และควรพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี ยงต้ นพันธุ์
กล้วยไม้เพ่ือการส่งออก นอกเหนือจากกล้วยไม้ตัดดอก เนื่องจากได้ราคาที่สูงกว่า ขณะนี น าเข้าจากแหล่ง
หลักคือไต้หวันเท่านั น 

 

 

 

หมายเหตุ  รายงานผลการเข้าพบและหารือกับผู้ประกอบการปรากฎอยู่ในเวปไซต์ของฝ่ายการเกษตรประจ า
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiagrila.com 
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ส่วนท่ี 5 
การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารที่น่าสนใจและ      
มีศักยภาพ ส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้า
ร่วมงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารของไทย      
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเพ่ิมโอกาสการส่งออกต่อไป นอกจากนี  ยังได้เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าที่จัดโดย
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และชุมชนไทยใน
ลอสแอนเจลิส ในหลายโอกาส 

1. งานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารที่ฝ่ายการเกษตรฯ ได้สังเกตการณ์ 
1.1 Asian American Expo 2014 ณ เมือง Pomona ใกล้กับนครลอสแอนเจลิส 

จัดขึ นระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2557 โดยเป็นงานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากเอเชียให้กับ
ผู้บริโภคทั่วไปขนาดใหญ่ ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันเชื อสายจีน มีการจ าหน่ายมะพร้าวอ่อน
จากประเทศไทย ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอันมาก 

1.2 Winter Fancy Food Show ครั งที่ 39 ณ นครซานฟรานซิสโก 

จัดขึ นระหว่างวันที่ 19 - 21  มกราคม 2557 งานนี จัดขึ นตั งแต่ปี 1955 เป็นต้นมา และจัดขึ นเป็น
ประจ าทุกปี เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตน (Specialty)          
ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ โดยแบ่งเป็นงานแสดงสินค้าในฤดูหนาวเช่นครั งนี  และงานแสดงสินค้า
ช่วงฤดูร้อน หรือ Summer Fancy Food Show จัดขึ น ณ นครนิวยอร์ค ในราวเดือนกรกฎาคมของ    
ทุกปี ส าหรับงาน Winter Fancy Food Show ครั งนี  มีผู้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้ากว่า 1,300 ราย
จากทั่วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ รวมกว่า 35 ประเทศ มีสินค้าร่วมแสดงกว่า 80,000 ชนิด 
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ขนมหวานหลากชนิด ขนมกินเล่น (Snacks) เนยแข็ง ชา กาแฟ เครื่องเทศ สินค้า
เฉพาะกลุ่มเชื อชาติ (Ethnic) สินค้าธรรมชาติ และสินค้าอินทรีย์ เป็นต้น ผู้ที่จะเข้าร่วมออกบูธแสดง
สินค้าต้องเป็นสมาชิกของสมาคม Specialty Food Association เท่านั น ผู้ เข้าร่วมชมงาน ได้แก่            
ผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค และนักธุรกิจในแวดวงอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยจะได้ชมและเจรจาธุรกิจส าหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะสินค้านวัตกรรม 
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1.3  Natural Products Expo West 2014 ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมือง 
Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย   

จัดขึ นระหว่างวันที่  7 - 9 มีนาคม 2557 งานแสดงสินค้านี จัดขึ นเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนี มี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าจ านวน 2,600 บริษัท ในจ านวนนี มีผู้เข้าร่วมออกบูธเป็นครั ง
แรกหรือ First Time Exhibitors จ านวน 635 ราย ผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 67,000 คน สินค้าที่น ามา
แสดง ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเครื่องส าอาง ของใช้อุปโภค
บริโภคในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับสัตว์เลี ยง โดยสินค้าที่น ามาแสดงเน้นสินค้าจาก
ธรรมชาติ สินค้าอินทรีย์หรือออร์แกนิกส์ สินค้าปลอดสารตัดต่อทางพันธุกรรม (Non-GMO) และอาหาร
ปราศจากกลูเตน (Gluten-Free) โดยมีการแสดงเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรอง
เอกชนต่างๆ รวมทั งจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (US Department of Agriculture, USDA) 

1.4 งานแสดงสินค้ากล้วยไม้ Santa Barbara International Orchid Show 2014 ณ เมือง Santa 
Barbara มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

งานจัดขึ น ณ Earl Warren Showgrounds เมือง Santa Barbara มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่         
14 – 16 มีนาคม 2557 งานแสดงกล้วยไม้นี จัดขึ นเป็นประจ าทุกปี จัดเป็นงานที่ใหญ่และเก่าแก่ล าดับ
ต้นๆ ของสหรัฐฯ มีการแสดงกล้วยไม้หลายร้อยสายพันธุ์จากทั่วโลกทั งแบบพันธุ์แท้และลูกผสม            
มีผู้เข้าร่วมแสดงดอกไม้กว่า 50 รายจากสหรัฐฯ ประเทศในทวีปอเมริกาใต้และเอเชีย มีการสาธิตการ
เพาะพันธุ์กล้วยไม้และการปลูกกล้วยไม้ในกระถางโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการแสดงการจัดแจกันและช่อดอกไม้ 
โดยมีการมอบหมายให้สมาคม Santa Barbara Art Association ซึ่ งเป็นสถาบันด้านศิลปะเป็น
ผู้ออกแบบภาพรวมและรูปแบบของงานจึงจัดออกมาได้อย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งำนแสดงสินค้ำกล้วยไม้ Santa Barbara International Orchid Show 2014 
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1.5 เทศกาลอาหาร Bite of Seattle 2014 ณ Seattle Center เมือง Seattle มลรัฐวอชิงตัน 

จัดขึ นระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2558 เป็นเทศกาลจ าหน่ายอาหารกลางแจ้งที่ถือเป็นประเพณี
ที่จัดขึ นเป็นประจ าทุกปีในฤดูร้อน มักจัดขึ นในวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลา
ที่อากาศดีที่สุด แตกต่างจากช่วงอ่ืนๆ ของปีซึ่งมักมีฝนตกหรือฝนปรอยตลอดเวลา เทศกาล Bite of 
Seattle จัดขึ นเป็นครั งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีร้านอาหารเข้าร่วม 25 ร้าน มีจ านวนผู้เข้าชมงาน
ประมาณ 75,000 คน ในปี 2546 มีร้านอาหารเข้าร่วม 60 ร้าน มียอดจ านวนผู้เข้าชมงานเพ่ิมขึ นเป็น
ประมาณ 450,000 คน จุดเด่นคือไม่ต้องเสียค่าเข้าชมงาน โดยร้านค้าต้องเช่าพื นที่ในบริเวณ Seattle 
Center ส าหรับการตั งเต็นท์ขายอาหาร ขนม และเครื่องดื่มทั งที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ มีการแสดงดนตรี
สากลกลางแจ้ง ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารประเภทจานด่วน (Fast Food) ทั งอาหารแบบตะวันตก เช่น 
แฮมเบอเกอร์ พิซซ่า อาหารปิ้งย่าง (BBQ) และอาหารหลากเชื อชาติ ทั งอาหารเม็กซิกัน เปรู บราซิล 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย ฯลฯ ซึ่งในปี 2557 นี คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 500,000 คน โดยมาก
เป็นชาวอเมริกันผิวขาวซึ่งอยู่อาศัยในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ สถานกงสุลใหญ่                 
ณ นครลอสแอนเจลิส และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานตั งแต่ปี 
2556 โดยไดน้ าผลไม้ไทย เช่น ล าไย มังคุด มะขาม ทุเรียน และมะพร้าวอ่อน มาแจกให้กับผู้เข้าชมงาน
ได้ทดลองชิม มีการแสดงการแกะสลักผลไม้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทยและสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยในปี 2557 นี  มีการสาธิตการท าอาหารไทยด้วย ท าให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม
งานเป็นอันมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Green Festival ณ Fort Mason นครซานฟรานซิสโก 

จัดขึ นระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
อุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความยั่งยืน     
และด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (Fair Trade) เป็นงานที่จัดขึ นเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 
13 ปีแล้ว โดยจัดขึ นปีละ 5 ครั ง หมุนเวีนไปยังเมืองส าคัญต่างๆ ของสหรัฐฯ ได้แก่ นิวยอร์ค วอชิงตัน     
ดี ซี พอร์ทแลนด์ ลอสแอนเจลิส และซานฟรานซิสโก ในงานมีการออกร้านจ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ 
ประมาณ 300 ร้าน ตั งแต่สินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์หรือออร์แกนิกส์ ไม่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม 
(Non-GMO) สินค้าสุขภาพและความงามจากธรรมชาติ เสื อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากพืชออร์แกนิกส์ สินค้า

 
งำนเทศกำล Bite of Seattle 2014 ณ เมือง Seattle มลรัฐวอชิงตัน 
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ประหยัดพลังงานประเภทแผงโซลาเซลส์ รถยนต์และยานพาหนะอ่ืนๆ ที่ประหยัดพลังงานหรือใช้
พลังงานไฟฟ้า และจัดให้เป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้าไร้ขยะ (Zero-waste marketplace)  

2. งานแสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในโอกาสต่างๆ ที่ฝ่ายการเกษตรฯ 
เข้าร่วม 

2.1 Thai Food Festival With Celebrity Chefs (Thailand Week: Thai Food For Health) 

ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมในงานซึ่งจัดขึ นในวันที่   ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ Paramount 
Pictures Studios ในนครลอสแอนเจลิส โดยแนะน าหน่วยงานที่ เ พ่ิงตั งขึ น ใหม่ ให้ เป็นที่ รู้ จั ก 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และแจกเอกสารเผยแพร่พร้อมของที่ระลึกให้แกผู่้เข้าร่วมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Fresh Summit 2013 หรือ PMA (Produce Marketing Association) ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ มลรัฐ
หลุยส์เซียน่า 

งานนี จัดขึ นเป็นประจ าทุกปี ในปี 2556 จัดขึ นระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2556 โดยเป็นงาน
แสดงสินค้าผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ มีผู้เข้าร่วมแสดง  สินค้ากว่า 1,000 รายจากทั่วโลก     
ส่วนใหญ่มาจากภายในสหรัฐอเมริกาเอง ประเทศในอเมริกาใต้ และแคนาดา ส่วนผู้เข้าร่วมจากเอเชีย       
มีน้อยมาก ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้ค้าส่ง (Wholesalers) และผู้ค้าปลีก (Retailers) และเนื่องจาก
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสูง (ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯ/คน) จึงไม่มีผู้บริโภคทั่วไปเข้าร่วมงาน 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ ากรุง วอชิงตัน ดี ซี ร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เชิญให้บริษัทผู้ส่งออกผลไม้จากประเทศไทยเข้าร่วม ออกบูธ โดยมีบริษัท 
Boonmee International Co., Ltd. / Asia Exotic Corporation Ltd. ตอบรับเข้า  ร่วมงาน สินค้า         
ที่น าไปแสดงและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม ได้แก่ ล าไย มังคุด มะขามหวาน และมะพร้าวอ่อน ผลไม้จาก
ประเทศไทยได้รับความสนใจมากเพราะแตกต่างจากบูธอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมังคุด ซึ่งไทยเป็นรายเดียว
เท่านั นที่มีสินค้ามังคุดไปแสดง 

 
ฝ่ำยกำรเกษตรฯ เข้ำร่วมงำน Thai Food Festival With Celebrity Chefs     

ณ Paramout Pictures Studio ในนครลอสแอนเจลสิ 
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2.3 งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ WF&FSA Floral Distribution Conference ณ Doral Trump Resort 
เมือง Miami มลรัฐฟลอริดา 

งานนี จัดขึ นเป็นประจ าทุกปี ส าหรับปี 2556 จัดขึ นระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2556 ถือว่าเป็น
งานขนาดเล็กแต่มีความส าคัญมาก เนื่องจากไมอามี่เป็นด่านน าเข้า กว่าร้อยละ 90 ของการน าเข้า
ดอกไม้มายังสหรัฐฯ เป็นการน าเข้าผ่านด่าน Miami โดยแหล่งผลิตดอกไม้ที่ส าคัญของโลก ได้แก่       
ทวีปอเมริกาใต้ โดยเฉพาะโคลัมเบีย ดอกไม้ที่น ามาออกบูธแสดงเพ่ือจ าหน่ายส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกไม้
เมืองหนาวประเภทกุหลาบ คาร์เนชั่น เบญจมาศ ลิลลี่ มีการน ากล้วยไม้มาแสดงเพียง 2 บูธเท่านั น      
โดย 1 บูธเป็นของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ ากรุงวอชิงตัน ดี ซี ร่วมกับ            
กรมส่งเสริมการเกษตรและผู้น าเข้าไทยใน Miami (บริษัท N&N Orchids Inc.) ส่วนอีก 1 บูธเป็นบริษัท
ผู้น าเข้ากล้วยไม้จากไทยชาวสหรัฐฯ ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ค้าส่ง เป็นการ     
จัดงานเพื่อเจรจาด้านธุรกิจและจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั น ผู้บริโภคท่ัวไปจึงไม่มีโอกาสเข้าร่วมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กำรร่วมออกบูธในนำมประเทศไทยในงำนแสดงไม้ดอกไม้ประดบั  WF & FSA Floral 
Distribution Conference ณ เมือง Miami มลรัฐฟลอริดำ 

 

 
 กำรออกบูธในงำน Fresh Summit 2013 ในนำมกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ณ เมือง New Orlenes มลรัฐหลุยส์เซียน่ำ 
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2.4 งานแสดงสินค้า Seafood Expo North America 2014 ณ เมือง Boston มลรัฐ Massachusetts 

งานแสดงสินค้ า  Seafood Expo North America (หรือชื่ อ เดิม  International Boston Seafood 
Show) ณ Boston Convention & Exhibition Center (BCEC) นี  จัดขึ นเป็นประจ าทุกปี ในปี 2557
จัดขึ นระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2557 เป็นงานแสดงสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกา
เหนือ โดยในครั งนี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าจ านวนประมาณ 1,000 บริษัท จากกว่า 
40 ประเทศ และผู้ เข้าร่วมชมงานจ านวน 19,905 ราย จากกว่า 100 ประเทศเข้าร่วมงาน 
ประกอบด้วยผู้ซื อ ผู้ขาย ผู้สื่อข่าว และผู้สนใจจากภาคธุรกิจ  ประมงนานาชาติ ประเภทธุรกิจที่มา      
ร่วมแสดงในงาน ได้แก่  สัตว์น  าสดและผลิตภัณฑ์แช่เย็น/แช่แข็ง  ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าแปรรูปในภาชนะ
บรรจุ  เครื่องมืออุปกรณ์แปรรูปและบรรจุ  บริษัทจัดการด้านขนส่งสินค้า  ผู้ให้บริการด้านต่างๆ           
ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์น  า ในงานแสดงสินค้ายังมีการเปิดตัวสินค้าประมงรูปแบบใหม่ล่าสุด (New 
Product Showcase) มีการมอบรางวัลสินค้าประมงใหม่ยอดเยี่ยมประจ าปี (Seafood Excellence 
Awards) และการประชุมสัมมนาเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ สินค้านวัตกรรม และแนวโน้ม
อุตสาหกรรมสัตว์น  า นอกจากนี  ในช่วงงานแสดงสินค้า กรมประมงร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต                
ณ กรุงวอชิงตัน ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดีซี และภาคเอกชน
ผู้ประกอบการของไทย ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา Sustainability and Promoting Good Labour 
Practice (GLP) in Thai Seafood Industry ขึ นในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยได้รับความสนใจจาก   
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและผู้สื่อข่าวเป็นจ านวนมาก ทั งนี  ฝ่ายไทยได้อธิบายถึงความคืบหน้าในการ
ด าเนินการในประเด็นด้านแรงงาน รวมทั งความพยายามร่วมของภาครัฐและเอกชนในการลดและขจัด
ปัญหาด้านแรงงานที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อธิบดกีรมประมง (นำยนิวตัิ สุธีมีชัยกุล) น ำคณะเจ้ำหน้ำที่กรมประมง พร้อมด้วยผู้แทนสมำคม

อำหำรแช่เยือกแข็งไทย และสมำคมผู้ผลติอำหำรส ำเร็จรูป ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตร      
ต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงวอชิงตัน ด ีซี และฝ่ำยกำรเกษตรประจ ำสถำนกงสุลใหญ่                         
ณ นครลอสแอนเจลสิ ร่วมงำนแสดงสินค้ำ Seafood Expo North America 2014                         

ณ เมือง Boston มลรัฐ Massachusetts 
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2.๕ Fresh Summit 2014 หรือ PMA (Produce Marketing Association)ณ Anaheim Convention 
Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรใน
ต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี ซี และฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส     
จัดนิทรรศการและออกบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทยในงานแสดงสินค้า PMA 
Fresh Summit Convention & Expo 2014 ระหว่ า งวั นที่  18 – 19 ตุ ล าคม 2557 โดย ได้ จั ด
นิทรรศการและออกบูธของประเทศไทยในนาม Thailand Exotic Fruits ในงานมีผู้เข้าร่วมออกบูธแสดง
สินค้ากว่า 900 ราย จากกว่า 60 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 20,000 ราย สินค้าส่วนใหญ่ที่
น ามาแสดง ได้แก่ ผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ ดอกไม้สด บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรด้านการ
บรรจุ และผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (Logistics) ทั งนี  งาน PMA Fresh Summit จัดเป็นงานแสดงผัก
ผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ โดยจะเวียนการจัดงานใน 3 เมือง ได้แก่ 1) เมือง Anaheim มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 2) เมือง Atlanta มลรัฐจอร์เจีย และ 3) เมือง New Orlenes มลรัฐหลุยส์เซียน่า การมา
จัดงาน ณ เมือง Anaheim พบว่ามีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่าสถานที่อ่ืน และผลไม้ไทยได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอันมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6 การเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันชาติ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และงานวันชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ Beverly Hills Country Club ในนครลอสแอนเจลิส        
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้น าผลไม้ไทยไปร่วมเผยแพร่และแจกให้แก่แขกผู้มีเกียรติในงาน ซึ่งมีทั งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในนครลอสแอนเจลิส  

 

 
รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ ให้เกยีรติเป็นประธำนในพธีิเปิดบูธ                       

Thailand Exotic Fruits ในงำนแสดงสินค้ำ Fresh Summit 2014                                              
ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim ใกล้กบันครลอสแอนเจลสิ 
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2.7  งาน Kanomjeen Festival 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้น าผลไม้ไทยเข้าร่วมเผยแพร่ในงาน  Kanomjeen Festival ซึ่งเป็นงานการกุศล       
จัดโดยชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Arcadia Community 
Center เมือง Arcadia ใกล้กับนครลอสแอนเจลิส แขกที่เข้าร่วมงานซึ่งมีทั งชาวไทยและอเมริกันจะได้
รับประทานขนมจีนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั งผลไม้จากประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  รายงานการสังเกตการณ์และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ปรากฎอยู่ในเวปไซต์ของ
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiagrila.com 

 
ผลไม้ไทยที่ฝ่ำยกำรเกษตรฯ น ำไปร่วมเผยแพร่ในงำน                                  

วนัเฉลมิพระชนมพรรษำ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัวและงำนวนัชำติ        
จัดโดยสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ เม่ือวนัที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๗              

ณ Beverly Hills Country Club ในนครลอสแอนเจลสิ 
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ส่วนท่ี 6 
การอ านวยความสะดวกการศึกษาดูงานด้านการเกษตรในสหรัฐฯ 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มีโอกาสประสานจัด
โปรแกรมการศึกษาดูงานและรับรองคณะข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี  

1. 4 - 8 สิงหาคม 2556  ประสานจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานและอ านวยความสะดวกให้แก่                  
คณะยุวเกษตรกร คณะน าโดยรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (นางรัตติกุล จันทร์สุริยา) 
กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้เข้าเยี่ยมหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าเกษตร ฟาร์มพืชผักและปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย           
(UC Davis) ในเขตเมือง Sacramento และเมือง Davis ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 21 สิงหาคม 2556 อ านวยความสะดวกและน าคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร น าโดย         
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ศึกษาดูงานตลาดสินค้า
เกษตร Farmer's market และซุปเปอร์มาเก็ตที่จ าหน่ายสินค้า อินทรีย์และสินค้าธรรมชาติ ใน               
นครลอสแอนเจลิส ก่อนที่คณะจะเดินทางไปเข้าร่วมงานไม้ดอกไม้ประดับ 2013 WF&FSA Floral 
Distribution Conference ณ เมือง Miami มลรัฐฟลอริดา 

3. 21 - 24 ตุลาคม 2556 ประสานนัดหมาย อ านวยความสะดวก และน าคณะเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  พบกับผู้น าเข้าผลไม้ฉายรังสีไทยในนครลอสแอนเจลิส          
และศึกษาดูงานตลาดจ าหน่ายสินค้าผลไม้สด และซุปเปอร์มาเก็ตท่ีจ าหน่ายสินค้าจากเอเชีย 

4. 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 255๗ ประสานจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานด้านการเกษตรในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียและมลรัฐใกล้เคียงให้กับคณะรองปลัดกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการผลิต (นางจิราวรรณ 

 
คณะจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และยุวเกษตรกร        

ศึกษำดูงำนในเมือง Sacramento และเมือง Davis มลรัฐแคลฟิอร์เนีย 
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แย้มประยูร) โดยอ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงานสวนผักผลไม้เมืองร้อนและเมืองหนาว โรงบรรจุ 
แหล่งจ าหน่ายสินค้าโดยตรงจากฟาร์ม และเข่ือนชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 17 - 21 มิถุนายน 2557 ประสานจัดโปรแกรมและอ านวยความสะดวกการศึกษาดูงานสินค้าธรรมชาติ
ในนครลอสแอนเจลิส ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) (นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมงาน  BIO - International Convention 
2014 ณ นครซานดิเอโก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะรองปลดักลุ่มภำรกจิด้ำนกำรพฒันำกำรผลติ          
(นำงจิรำวรรณ แย้มประยูร) ศึกษำดูงำนกำรเกษตร           
พืชเมืองร้อนในเมือง Fresno มลรัฐแคลฟิอร์เนีย 

 

 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ควำมเป็นเลศิทำงชีววทิยำศำสตร์ 

(องค์กำรมหำชน) (นำยปีติพงศ์ พึง่บุญ ณ อยุธยำ) เยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์สมุนไพรจำกประเทศไทยในนครลอสแอนเจลสิ 
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6. 16 - 22 ตุลาคม 2557 อ านวยความสะดวกคณะเจ้าหน้าที่จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมงาน PMA Fresh Summit 2014 ประสานจัดการประชุมหารือ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการผลักดันการขยายตลาดผลไม้ไทยในสหรัฐอเมริการ่วมกับผู้น าเข้า
ผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทยในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง 

7. 11 - 20 ธันวาคม 2557 ประสานการศึกษาดูงานและอ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการการการผลิตเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ส านัก
งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง คณะน าโดยอธิบดีกรมการข้าว (นายชาญพิทยา ฉิมพาลี) โดยได้พบและ
หารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ผู้น าเข้าข้าวจากประเทศไทยรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส จ านวน 2 ราย สมาคมด้านการปลูกข้าวและ
รับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวในเมืองซาคราเมนโต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UC Davis) และหน่วยงานวิจัยของ
กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) 

  

 
คณะเจ้ำหน้ำที่กรมกำรข้ำว ส ำนักงบประมำณ และกรมบัญชีกลำง         

ศึกษำดูงำนฟำร์มปลูกข้ำวและโรงสีของเกษตรกรอเมริกนั                         
ในมลรัฐแคลฟิอร์เนีย 
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ส่วนท่ี 7 
กิจกรรมอ่ืนๆ 

1.  การจัดท าเวปไซต์และ Facebook ของหน่วยงาน 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้จัดท าเวปไซต์ของหน่วยงานมีชื่อว่า www.thaiagrila.com ทั งภาษาไทยและอังกฤษ
เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน กฎระเบียบการน าเข้าของสหรัฐฯ ข่าวแปลด้านการเกษตรที่เป็น
ปัจจุบัน รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการส่งออกของไทยและรายชื่อผู้น าเข้าของสหรัฐฯ เพ่ือเป็นสื่อกลางให้
ผู้ต้องการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยได้ติดต่อเจรจาธุรกิจ นอกจากนี  ยังเป็นที่
รวบรวมรายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบและเป็นแนวคิดใน
การด าเนินธุรกิจกับสหรัฐฯ มีการลิงค์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องของไทยและสหรัฐฯ และแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับงานแสดงสินค้าด้านเกษตรและอาหารที่น่าสนใจ ฝ่ายการเกษตรฯ ยังได้จัดท า  Facebook            
โดยใช้ชื่อว่า Office of Agricultural Affairs, Los Angeles เพ่ือเผยแพร่รูปภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน วิดิโอคลิป และข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกสินค้าของไทย 

รายงานสถานการณ์การค้าที่ส าคัญและได้เผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงานแล้ว ได้แก่  
- รายงานสถานการณ์กล้วยไม้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
- รายงานตลาดปลาสวยงามในประเทศสหรัฐอเมริกา 
- รายงานสถานการณ์ข้าวของประเทศสหรัฐอเมริกาประจ าปีการค้า 2556/57  
-รายงานสถิติภาคการประมงสหรัฐอเมริกาล่าสุดปี 2555 Current Fishery Statistics of 

the United States 2012  
- การเปลี่ยนแปลงของ FSMA จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสัตว์น  าอย่างไร (เอกสารแปล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/a02876_70fa2a651eff42478885d616d4d850e5.pdf
http://media.wix.com/ugd/a02876_775da412681a4ba0bf9e2c8d9f116882.pdf
http://media.wix.com/ugd/a02876_012409d5fe664d10b3bfd97ccc497fd8.pdf
http://media.wix.com/ugd/a02876_21ad029476054aab94c7464cd7c1acf4.pdf
http://media.wix.com/ugd/a02876_21ad029476054aab94c7464cd7c1acf4.pdf
http://media.wix.com/ugd/a02876_52b01033dac249828a2cb35cbad15784.pdf
http://media.wix.com/ugd/a02876_775da412681a4ba0bf9e2c8d9f116882.pdf
http://media.wix.com/ugd/a02876_775da412681a4ba0bf9e2c8d9f116882.pdf
http://media.wix.com/ugd/a02876_775da412681a4ba0bf9e2c8d9f116882.pdf
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2. การน าผู้ประกอบการเข้าพบและหารือกับภาครัฐและเอกชนของไทย 
บริษัท Frutos del Mar ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  าของเม็กซิโก ได้ขอความอนุเคราะห์
ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก โดยต้องการน าเข้าลูกพันธุ์ปลาเก๋า Genus Epinephelus หรือ
ชื่อสามัญ Mero รวมถึงสินค้าประมงจากประเทศไทย และแจ้งความประสงค์จะเดินทางมายังประเทศไทย
ในช่วงเดือนมกราคม 2558 เพ่ือพบกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการผลิตและส่งออก
สินค้าประมงของไทย สอท. ณ กรุงเม็กซิโก จึงได้ประสานมายังฝ่ายการเกษตรฯ เพ่ือขอให้ประสานการเข้า
พบกับหน่วยงานต่างๆ ให้กับบริษัทฯ ฝ่ายการเกษตรฯ มีก าหนดการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน จึงได้ประสานและน าเจ้าหน้าที่บริษัท Frutos del Mar จ านวน  3 คน ได้แก่ 1) Mr. Luis 
Miguel Aguiar Pérez, General Manager 2) Mr. Carlos Alberto Farias Castro, Production 
Manager และ 3) Mr. Guillaume Boucaud, In Charge of Marine Species Reproduction Projects 
เข้าพบหน่วยงานดังต่อไปนี  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2558 

1. กรมประมง  
2. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 
3. บริษัท KCF Processing & Marketing Co., Ltd 
4. บริษัท Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. 
5. บริษัท KF Foods Limited 
6. บริษัท อ่าวไทย โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 

บริษัท Frutos del Mar ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมงและคณะ        
โดยกรมประมงแจ้งว่า ขณะนี ยังไม่มีลูกพันธุ์ปลาเก๋าปริมาณมากเพียงพอที่จะจ าหน่ายลักษณะเชิงการค้าได้ 
และยินดีส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไทยไปยังเม็กซิโก บริษัท Frutos del Mar      
ได้พบกับนายอุดม จริยวิลาศกุล ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับสินค้า
ที่ฝ่ายเม็กซิโกให้ความสนใจ ได้แก่ เนื อปลาเก๋า ปลานิล ปลาทับทิม และปลาสวายโมง (Pangasius)           
แบบแล่แช่เยือกแข็งและแบบแช่แข็งทั งตัว กุ้งแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ประเภทพร้อมบริโภค (Ready-to-Eat) 
นอกจากนี  ยังได้หารือเกี่ยวกับกฎระเบียบการน าเข้าของเม็กซิโก โดยเฉพาะเรื่องใบรับรองสุขอนามัย 
(Health Certificate) การรับรองโรงงานตามมาตรฐาน GMP/HACCP ท่าเรือเม็กซิโกที่จะเป็นด่านน าเข้า 
สกุลเงินที่ใช้ วิธีการจ่ายเงิน และขอติดต่อธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ เนื่องจากการร่วมหารือในครั งนี ต้องอาศัย
ล่ามภาษาสเปนตลอดเวลา นอกจากนี  สมาคมฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และประสงค์เป็น
หุ้นส่วนทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจร่วมกับเม็กซิโก 

บริษัท Frutos del Mar แจ้งว่า ขณะนี ประเทศเม็กซิโกมีความประสงค์น าเข้าสินค้าประมงเพ่ือการบริโภค
ในประเทศเป็นอันมาก โดยบริษัทฯ เองมีความต้องการน าเข้าสินค้าประมงแบบรวมชนิด  (Mixed 
Container) ประมาณเดือนละ 60 ตัน  บริษัท Frutos del Mar ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตของผู้ประกอบการ
ไทยจ านวน 3 ราย ตามรายนามข้างต้น (ยกเว้น โรงงานของผลิตของบริษัท Charoen Pokphand Foods 
Public Co., Ltd.) โดยได้แสดงความชื่นชมในระบบการผลิตที่ทันสมัย และระบบควบคุมการผลิตระดับ
สากลของไทย โดยประสงค์ติดต่อธุรกิจเพ่ือน าเข้าสินค้าประมงจากผู้ประกอบการเหล่านี ต่อไปในอนาคต 
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3.  การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
3.1 30 ตุลาคม 2556 ประชุมหารือร่วมกับนายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ในขณะนั น) พร้อมด้วยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นางนันทวัลย์ 
ศกุนตนาค) ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส  สภาหอการค้าไทย
อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ ผู้น าเข้า และนักธุรกิจไทยรายส าคัญในสหรัฐฯ โดยไดม้ีการหารือประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคด้านการฉายรังสีผลไม้จากประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดการฉายรังสีตาม
โครงการ Pre-clearance program ที่เห็นว่าสูงเกินไป และการบริหารจัดการของบริษัท Coconut 
Buddy ซึ่งท าหน้าที่เป็น Cooperator โดยฝ่ายการเกษตรฯ ได้อธิบายความเป็นมาและข้อจ ากัด     
ต่าง ๆ นอกจากนี  ผู้น าเข้าเสนอให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยสนับสนุน
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรต่างๆ ในสหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝ่ำยกำรเกษตรฯ ประชุมร่วมกบัรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณชิย์)

(นำยนิวฒัน์ธ ำรง บุญทรงไพศำล) และเจ้ำหน้ำที่ระดบัสูงจำกกระทรวงพำณชิย์ 

 

 
บริษทั Frutos del Mar เข้ำเยีย่มคำรวะและหำรือกบักรมประมง 

 

 
บริษทั Frutos del Mar เยีย่มชมโรงงำนของ
บริษทั KCF Processing & Marketing Co., 

Ltd. อ ำเภอบำงเลน จังหวดันครปฐม 
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3.2 ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เข้าร่วมประชุม International Trade Fair ซึ่งจัดโดย U.S. Custom 
and Border Protection (CBP) ณ เมือง Seattle รัฐวอชิงตัน เพ่ือรับทราบข้อปฏิบัติ แนวทางและ
มาตรการด้านการตรวจสอบน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์ป่า พันธุ์พืชและป่าไม้ของ
สหรัฐฯ   

3.3 1 ตุลาคม 2556 เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง Export Workshop จัดโดย Port of Los Angeles 
เพ่ือรับทราบแนวทางการส่งเสริมการส่งออกของสหรัฐฯ การอ านวยความสะดวกด้านการเงิน การให้
ค าปรึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลด้านการส่งออก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพิจารณาจัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมการส่งออกสินค้าของไทย 

3.4 ตุลาคม 2556  เข้าร่วมการสัมมนาและจัดท ารายงานเรื่อง Export & Trade Promotion: 
Opportunities in Asia เพ่ือส่งเสริมการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ได้แก่ ไทย 
กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และไต้หวัน โดยประเทศ      
ต่าง ๆ ได้น าเสนอข้อได้เปรียบและโอกาสการค้าและการลงทุนในแต่ละประเทศ 

3.5 พฤศจิกายน 2556 เข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติการ Export Workshop จัดโดย Port of Los 
Angeles เพ่ือศึกษาแนวทางการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ โดย
หน่วยงาน Western US Agricultural Trade Association (WUSATA) บริหารงานโดย Foreign 
Agricultural Service (FSA) ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ซึ่งมีการสนับสนุนเงินกู้เพ่ือการ
ลงทุน นอกจากนี ยังมีหน่วยงานอ่ืนที่ให้การประกันหนี การค้าระหว่างประเทศ พร้อมเสนอข้อควร
ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การบริการด้านเอกสารและ Logistics การ
ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือและอากาศ และแนะน างานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

3.6  ๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง 2014 Agricultural Outlook Forum ซึ่งจัด
โดยหน่วยงาน USDA ณ โรงแรม Crystal Gateway Marriot Hotel เมือง Arlington มลรัฐเวอร์จิเนีย 
เพ่ือรับทราบนโยบายและมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือภาคการเกษตรของสหรัฐฯ โดยที่ไทยจะได้
เตรียมมาตรการรองรับหรือตอบโต้ หรืออาจน ามาปรับใช้กับสถานการณ์ของประเทศได้ 

3.7 ๘ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้               
ครั งที่ ๒๗ ณ นครฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย กับผู้แทนส านักก าหนดมาตรฐาน ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตผลไม้กระป๋องรายใหญ่ของโลก 
โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในสหรัฐฯ ในการประชุมเป็นการพิจารณา
จัดท ามาตรฐานสับปะรดกระป๋องและผลไม้กระป๋องอ่ืนๆ ที่ไทยส่งออกมายังสหรัฐฯ รวมถึงผักผลไม้
แช่แข็งและตากแห้ง 

 

 

 

 

 

ฝ่ำยกำรเกษตรฯ ร่วมประชุมกบั
เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
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3.8 ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  เข้าร่วมประชุม The 7th McGill Conference on Global Food 
Security ณ เมือง Montreal ประเทศแคนาดา เพ่ือรับทราบการด าเนินงานด้านความมั่นคงอาหารใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งไทยสามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศได้ 

3.9 12 - 16 มกราคม 2558 เข้าร่วมศึกษาดูงานสวนผลไม้ (ล าไยและมังคุด) ส าหรับการส่งออกไปยัง
สหรัฐฯ ในจังหวัดชลบุรี และโรงบรรจุ (Packing house) ในจังหวัดปทุมธานีและชลบุรี และร่วมการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการตรวจรับรองล่วงหน้า (Preclearance Program) ของ
หน่วยงาน Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
(US Department of Agriculture, USDA) จัดโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี ซี ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 

4. การส ารวจตลาดและศึกษาดูงาน 
4.1  ธันวาคม 2556  ส ารวจตลาดซุปเปอร์มาเก็ตจ าหน่ายสินค้าจากเอเชีย จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  Hawaii 

Supermarket, 9 9  Ranch Market, Shun Fat-San Grabriel Superstore, Zion Market แ ล ะ              
H-Mart ซึ่งเป็น Chain supermarkets มีสาขาทางฝั่งตะวันตกหรือทั่วสหรัฐอเมริกา เพ่ือส ารวจชนิด 
ปริมาณ และราคาสินค้าจากไทยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าผลไม้สดและ
อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 

4.2 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ มลรัฐฮาวาย โดยมลรัฐฮาวายมีการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้สด เพ่ือส่งมาจ าหน่ายยังภูมิภาคแผ่นดินใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกา หรือ US Mainland เป็นจ านวนมาก ในอดีตมีการน าเข้าต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อน 
หลายชนิด เช่น เงาะ ล าไย ลิ นจี่ มังคุด ทุเรียน ฯลฯ จากไทยและประเทศใกล้เคียง มีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวายและเกษตรกรในท้องถิ่น จนสามารถปลูกและจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ได้ และจากการที่มลรัฐฮาวายมีลักษณะเป็นเกาะและอยู่ห่างจาก Mainland ของสหรัฐฯ ท าให้มี
แมลงศัตรูพืชและโรคพืชต่างกัน การส่งออกสินค้าเหล่านี มายังพื นที่อ่ืนของสหรัฐฯ จึงต้องผ่านการ      
ฉายรังสีเช่นเดียวกับผลไม้จากประเทศไทย การศึกษาดูงานฟาร์มผักและผลไม้เมืองร้อน รวมทั งขั นตอน
การฉายรังสีในมลรัฐฮาวายครั งนี  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านการพัฒนาและศักยภาพในการผลิต
และส่งออกสินค้าเกษตรเหล่านี มายังสหรัฐฯ เนื่องจากจัดเป็นคู่แข่งด้านการค้าผลไม้เขตร้อนที่ส าคัญของ
ไทย โดยเฉพาะตลาดในแถบตะวันตกของสหรัฐฯ โดยได้ศึกษาดูงานสวนผลไม้เงาะ ลิ นจี่ มังคุด กาแฟ ถั่ว
แมคคาเดเมีย ฯลฯ จ านวน 2 แห่ง ไร่ผักและพืชไร่ขนาด 6,800 ไร่ จ านวน 1 แห่ง สถานบรรจุมะละกอ 
จ านวน 1 แห่ง และโรงฉายรังสีผักผลไม้เพ่ือส่งมาจ าหน่ายยัง US Maindland จ านวน 1 แห่ง 
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5. การจัดหาต้นพันธุ์พืชให้กับหน่วยงานในประเทศไทย 
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับการติดต่อจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอให้จัดซื อต้นพันธุ์
เชอรี่และองุ่น โดยเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ นเพ่ือให้เหมาะกับพื นที่และสภาวะอากาศในแคลิฟอร์เนีย โดยได้
จัดซื อต้นเชอรี่และองุ่นสายพันธุ์ดังต่อไปนี  

ต้นพันธุ์เชอรี่ จ านวนรวม 40 ต้น 
- Minni Royal Chery 
- Royal Lee Cherry 

ต้นพันธุ์องุ่น จ านวนรวม 24 ต้น 
- Autumn Royal Seedless Grape 
- Crimson Seedless Grape 
- Flame Seedless Grape 
- Princess Seedless Grape 
- Ruby Seedless Grape 
- Thompson Seedless Grape 

โดยได้น าสินค้าส่งให้กับ APHIS/USDA เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เพ่ือตรวจสอบก่อนการออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืชหรือ Phytosanitary Certificate และด าเนินการจัดส่งในวันเดียวกันถึงสถาบันฯ ในจังหวัด
เชียงใหม่ทางเครื่องบิน 
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