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ส่วนที่ 1 
ภารกิจและอัตราก าลัง 

 
 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม  14 มลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Alaska, 
Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah ,
Washington และ Wyoming และประเทศเม็กซิโก โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 

 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวของการเกษตร     
ในต่างประเทศ 

 ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก โดยให้ความช่วยเหลือด้าน
วิชาการแก่ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย 

 ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร 

 สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ ากรุง
วอชิงตัน ดี ซี 

อัตราก าลังของฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประกอบด้วย 

1. นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) 
2. นางสาวดรินญา เสนากูล ผู้ช่วยด าเนินการด้านการเกษตร 
3. นางสาวผานิตา ศรียาตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ชั่วคราว) (2 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 

2558) 
4. นาง Jan Wareeporn Sesay  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ชั่วคราว) (22 มิถุนายน 2558 – 

21 มีนาคม 2559) 
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ส่วนที่ 2 
การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงเม็กซิโกและแคนาดาที่ส าคัญ 
 

2.1 การปฏิเสธการน าเข้าสินค้าไทยโดยแคนาดา 
ประเด็นปัญหา 
1. สินค้าอาหารส าเร็จรูปจากประเทศไทยถูกปฏิเสธการน าเข้าบ่อยครั้งจาก Canadian Food Inspection 

Agency (CFIA) เนื่องจากปัญหาฉลากไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
สินค้าต้องถูกส่งกลับไปยังประเทศไทยหรือถูกท าลาย โดยเมื่อมกราคม 2558 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับ
แจ้งจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเนื้อไก่ส่งออกจากไทย
ไปยังแคนาดาไม่แสดงเครื่องหมาย Meat Inspection Legend ซึ่ งต้องมีหมายเลขโรงงานที่              
กรมปศุสัตว์ให้การรับรองปรากฏอยู่ทุกภาชนะบรรจุย่อย ส่งผลให้สินค้าต้องถูกปฏิเสธและส่งกลับไปยัง
ประเทศไทย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการติดสติกเกอร์เครื่องหมายดังกล่าวในประเทศแคนาดาสูงถึงกว่า 
30,000 เหรียญแคนาดา 

2. กุมภาพันธ์ 2558  ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ แจ้งกรณีสินค้า
ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็งของไทยถูกปฏิเสธเนื่องจากฉลากไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สินค้าประเภทเดียวกัน   
ในรุ่นต่อๆ มาต้องถูกกักกันเพ่ือตรวจสอบด้วย ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าเพ่ือรอผล
การตรวจสอบและเสียเวลาเนื่องจากการน าเข้าต้องเป็นไปอย่างล่าช้า 

การด าเนินการ 
1. ฝ่ายการเกษตรฯ ได้จัดท าบันทึกเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าเนาเรียนกรมปศุสัตว์และ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรณีสินค้าไม่ติดเครื่องหมาย  Meat Inspection 
Legend ทุกภาชนะบรรจุย่อย โดยแจ้งสถานการณ์ด าเนินการกับสินค้าและแนวทางแก้ไข โดยเห็นควร
ให้ค าแนะน าหรือเผยแพร่ข้อมูลด้านข้อก าหนดและกฎระเบียบที่ส าคัญของประเทศผู้น าเข้า          
ให้แก่ผู้ประกอบการรับทราบและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก่อนออกเอกสารใบรับรองสุขอนามัยให้ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งมักไม่ทราบกฎระเบียบที่ถูกต้อง ผู้ประกอบการเองจ าเป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลก่อนการผลิตและส่งออก หากไม่แน่ใจควรปรึกษากับภาครัฐหรือผู้น าเข้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศตนเป็นอย่างดี  

2. กรณีสินค้ากุ้งแช่แข็งถูกกักกันต่อเนื่อง ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสาน CFIA เพ่ือขอทราบสาเหตุหลักใน
การกักกัน และได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ประกอบการรับทราบโดยตรง เพ่ือแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า 

2.2 สถานการณ์การประท้วงของสหภาพแรงงาน ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิสและลองบีช 

ประเด็นปัญหา 
1. กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับแจ้งจาก       

ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยในลอสแอนเจลิสหลายราย เกี่ยวกับสถานการณ์ความ
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คับค่ังของท่าเรือหลักส าคัญในนครลอสแอนเจลิส ได้แก่ ท่าเรือลอสแอนเจลิส และท่าเรือลองบีช (Long 
Beach)  อันเนื่องมาจากปัญหาการประท้วงของสหภาพแรงงาน ส่งผลให้กระบวนการน าเข้าเป็นไป
อย่างล่าช้ากว่าปกติไม่น้อยกว่า 1 – 2  เดือนต่อการน าเข้าแต่ละครั้ง โดยสินค้าต้องติดค้างบนเรือ     
ไม่สามารถน าขึ้นท่าได้ หรือน าขึ้นท่าได้แล้วแต่ไม่สามารถน าออกมาภายนอกเพ่ือส่งจ าหน่ายได้ ผู้น าเข้า
จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ของท่าเรือ (Demurrage charge) เพ่ิมในอัตราสูงมาก นอกจากนี้ 
สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น เช่น ผักผลไม้สดแช่เย็น เกิดการเน่าเสีย ก่อให้เกิดความเสียหายทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

2. การน าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยที่ต้องขนส่งทางเรือประเภทผักและผลไม้สดแช่เย็น โดยเฉพาะล าไย      
ที่ผ่านการฉายรังสี จึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น 
ประกอบกับผลไม้ไทยมีต้นทุนด้านราคาสูงมาก โดยเฉพาะมังคุด ล าไย และทุเรียน ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การถูกกว้านซื้อเพ่ือไปจ าหน่ายยังประเทศจีน โดยให้ราคาดี ไม่จ าเป็นต้องผ่านการฉายรังสี และจีนยังมี
กฎระเบียบที่เข้มงวดน้อยกว่าสหรัฐฯ ท าให้การน าเข้าผลไม้จากไทยมายังสหรัฐฯ อยู่ในสถานการณ์       
ที่ยากล าบาก มีการหยุดการน าเข้าเป็นระยะ ภายหลังเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐหรือ USDA (US 
Department of Agriculture) ซึ่ งประจ าที่ ไทยเ พ่ือด าเนินการตรวจสอบตาม  Pre-clearance 
Program  เดินทางกลับสหรัฐฯ ท าให้การส่งออกหยุดชะงัก 

การด าเนินการ 
1. ฝ่ายการเกษตรฯ ได้สอบถามไปยังผู้น าเข้าสินค้าจากไทยในนครลอสแอนเจลิสและรายงานสถานการณ์

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม เป็นประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้โดยง่าย จ าเป็นต้องรอผลการเจรจาต่อรองระหว่างผู้บริหารท่าเรือและสหภาพแรงงานเท่านั้น 

2. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้บริหารท่าเรือลอสแอนเจลิสและ
สมาคมการค้าสินค้าอาหารเอเชีย (Asian Food Trade Association) เพ่ือรับฟังสถานการณ์ล่าสุดและ
ผลกระทบของปัญหาความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิส รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ        
ที่ผู้น าเข้าสินค้าอาหารจากเอเชียประสบ รวมถึงเพ่ือรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและ
ระยะยาวของท่าเรือลอสแอนเจลิส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ในภายหลังปัญหาการเจรจาต่อรองเรื่องการต่อสัญญาแรงงาน ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิสและลองบีช
ระหว่างสหภาพแรงงาน International Longshore and Warehouse Union (ILWU) กับสมาคม
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เดินเรือแปซิฟิก (Pacific Maritime Association) ที่ยืดเยื้อมายาวนานได้คลี่คลาย ประกอบกับความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาความคับคั่งบริเวณท่าเรือของผู้บริหารท่าเรือและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง ความล่าช้าในการขนถ่ายตู้สินค้าบริเวณท่าเรือลอสแอนเจลิสและลองบีชจึงลดลงเป็น
ล าดับ และสามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้ในที่สุด  โดยฝ่ายการเกษตรฯ ได้รายงานสถานการณ์ให้
กระทรวงฯ รับทราบ 

2.3 เม็กซิโกประกาศห้ามน าเข้ากุ้งดิบจากไทย 
ประเด็นปัญหา 
1. เม็กซิโกประกาศห้ามน าเข้าสินค้ากุ้งดิบจากไทย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน ตั้งแต่เมษายน 2556 

เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรค EMS (Early Mortality Syndrome)   ในกุ้งจากการ
เพาะเลี้ยง ถึงแม้เม็กซิโกจะไม่ใช่ตลาดขนาดใหญ่และส าคัญ แต่การประกาศห้ามน าเข้าสินค้ากุ้งจาก
ไทยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกกุ้งที่ส าคัญของโลก 

2. เมษายน 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก แจ้งว่าบริษัท INVE Aquaculture Mexico      
ไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าผลิตภัณฑ์ Water Conditioner และ Feed Additive Probiotics ซึ่งเป็น
ปัจจัยการผลิตจากประเทศไทย โดยหน่วยงาน SENASICA ของเม็กซิโกให้เหตุผลว่า มาตรการห้าม
น าเข้ากุ้งดิบจากการเพาะเลี้ยงของไทยยังมีผลบังคับใช้อยู่ แม้ฝ่ายการเกษตรฯ จะได้อธิบายว่าสินค้า    
ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว แต่ SENASICA ยืนยันว่ากรมประมงของไทยต้องตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค EMS ให้ครบถ้วนก่อน โดยเฉพาะส่วนที่ครอบคลุมเรื่องมาตรฐานการ
ควบคุมสุขภาพสัตว์น้ า 

การด าเนินการ 
1. ฝ่ายการเกษตรฯ ประสานกับกรมประมงขอให้ตอบแบบสอบถามด้านมาตรการควบคุมโรคกุ้ง EMS     

เพ่ือเสนอต่อ SENASICA ให้พิจารณายกเลิกการห้ามน าเข้ากุ้งดิบจากไทย โดย  30 เมษายน 2558      
กรมประมงได้ตอบแบบสอบถาม และฝ่าย  SENASICA ขอให้มีการอธิบายเพ่ิมเติม ซึ่งกรมประมงได้
ด าเนินการตามที่ร้องขอเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอการพิจารณาของฝ่ายเม็กซิโก หากพิจารณาจาก
เอกสารเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเม็กซิโกจะขอเดินทางมาตรวจสอบมาตรการในประเทศไทยต่อไป 
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2. 8 พฤษภาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่กรมประมงมีก าหนดการเดินทางเพ่ือหาแหล่งพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล 
และตรวจประเมินแหล่งพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลปลอดโรค ณ ประเทศในแถบอเมริกาใต้ ระหว่างวันที่          
2 – 11 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายการเกษตรฯ จึงขอเชิญคณะผู้แทนประชุมหารือเพ่ือขอรับทราบ
สถานการณ์โรค EMS ของประเทศไทยรวมทั้งประเทศในแถบอเมริกาเหนือและใต้ ข้อมูลด้านแหล่ง   
พ่อแม่พันธุ์ในประเทศเหล่านั้น รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา EMS ทั้งนี้ ในปี 2557 สหรัฐฯ 
น าเข้ากุ้งแช่เยือกแข็งจากไทยเป็นล าดับที่ 5 รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และเอกวาดอร์ 

3. คณะเจ้าหน้าที่กรมประมงได้ชี้แจงสถานการณ์การผลิตกุ้งโดยเฉพาะกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย   
ซึ่งไทยมีผลผลิตกุ้งเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ โดยช่วงปลายปี 2557 มีก าลังการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นถึงประมาณ 
217,000 ตัน เนื่องจากภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา เพ่ิมอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแล ให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรเองก็มีการ
ปรับตัวเข้าสู่การจัดการฟาร์มและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   
มากขึ้นก็ตาม ผลการหารือเป็นประโยชน์ต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน 
และได้เสนอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ทราบเพ่ือชี้แจงข้อมูลต่อ SENASICA ต่อไป 

2.4   ผลกระทบของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี  2558 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อการน าเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทย 
ประเด็นปัญหา 
ไทยถูกจัดอันดับให้คงอยู่ใน Tier 3 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี 2558 หรือ TIP Report 
2015  (Trafficking in Persons) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีประกาศรายงาน
ดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โดยที่รายงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทยโดยตรง  

การด าเนินการ 
ฝ่ายการเกษตรฯ จึงขอสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ President และ CEO ของผู้น าเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ 
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในนครลอสแอนเจลิส จ านวน 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท Chicken 
of the Sea International 2 ( บริ ษั ท  Chicken of the Sea Frozen Foods  3 )  บริ ษั ท  Rubicon 
Resource และ 4 ( บริษัท Red Chamber เพ่ือขอรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี 2558 หรือ TIP Report (Trafficking in Persons Report)  2015 
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการน าเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทย ทั้งนี้ ลูกค้าของ
บริษัทผู้น าเข้าเหล่านี้ ได้แก่ ผู้กระจายสินค้า (Distributors) ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Walmart, 
Sam’s Club, Costco, Whole Foods Market ฯลฯ และภัตตาคารหรือร้านอาหารประเภท Chain 
Restaurants ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วสหรัฐฯ เช่น Red Lobster, Darden, Long John Silver, Panda Express, 
Burger King ฯลฯ โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

๑. ผู้น าเข้าเห็นว่า ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองของลูกค้าของบริษัทเฉพาะ
ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ แต่ไม่ได้ส่งผลต่อลูกค้าที่เป็นร้านอาหารหรือผู้บริโภคโดยตรง การน าเสนอข่าว
เกี่ยวกับ TIP Report ในสหรัฐฯ ค่อนข้างจ ากัดอยู่เฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจสินค้าประมงเท่านั้น   
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โดยไม่ได้มีการน าเสนอข่าวอย่างแพร่หลายจนเป็นที่รับทราบของผู้บริโภคทั่วไป สถานการณ์การน าเข้า
สินค้าประมงจากประเทศไทยที่ลดลงอย่างมากเป็นผลมาจากสินค้ากุ้งที่เผชิญปัญหาโรคกุ้ง EMS รวมถึง
สินค้าไทยมีราคาสูงกว่าของประเทศอ่ืนมากกว่า 

๒. ผู้น าเข้าทุกรายรับทราบว่ารัฐบาลไทยได้ด าเนินมาตรการต่างๆ มากมาย ผู้น าเข้าบางรายเห็นว่า สิ่งที่
รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการเห็นคือการด าเนินการกับผู้กระท าผิด โดยต้องการให้มีการสั่งฟ้อง (Prosecute) 
และมีการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการจัดท านโยบายที่สวยหรูเท่านั้น  

๓. ผู้น าเข้าบางรายเห็นว่า รัฐบาลไทยทุ่มเทและด าเนินมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่าหลายประเทศ
ที่ได้ปรับระดับขึ้นอยู่ใน Tier 2 และ Tier 2 Watch List และไม่ควรได้รับการพิจารณาให้คงอยู่ที่ระดับ 
Tier 3 ไทยจ าเป็นต้องมีการสื่อสารให้ประชาคมโลกได้รับรู้ข้อเท็จจริง รัฐบาลไทยต้องแสดงความจริงใจ 
เปิดเผย มีการด าเนินการเชิงรุก และแสดงความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแก้ไขปัญหา บริษัทผู้น าเข้า
หลายรายเสนอตนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เนื่องจากถึงแม้ไทยจะได้ด าเนินมาตรการมากมาย แต่กลับยังมีข่าวด้านลบออกมาเผยแพร่อยู่เนืองๆ   
ซึ่งไม่เป็นผลดีกับไทย โดยเฉพาะจากส านักข่าวต่างประเทศ The Guardian, New York Times และ 
Greenpeace  

๔. ผู้น าเข้าบางรายเห็นว่า การสื่อสารให้ประชาคมโลกรับรู้เป็นสิ่งส าคัญ แต่การสื่อสารประชาสัมพันธ์      
ในวงกว้างเกินไปจะมีค่าใช้จ่ายมากและอาจไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้รับ และเห็นว่าการที่ไทยถูกจัด
อันดับเป็น Tier 3 เช่นเดิมนั้นเป็นประเด็นทางการเมือง (Politics) ไทยควรสื่อสารให้ถูกช่องทางและ
เป็นช่องทางที่มีประสิทธิผล โดยสื่อสารและน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับ เช่น 
คณะกรรมการด้านต่างประเทศคณะต่างๆ ที่ประธานาธิบดีหรือรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องขอค าปรึกษา     
ก่อนการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ โดยบริษัทยินดีให้ค าแนะน าช่องทางหรือวิธีการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ  

๕. ผู้น าเข้าส่วนใหญ่แสดงความเชื่อมั่นว่า หากไทยยังคงด าเนินมาตรการเช่นที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง ไทยจะได้รับการพิจารณาปรับระดับข้ึนเป็น Tier 2 ในปี 2559  

2.5 FDA ออกร่างแนวทางส าหรับผู้ประกอบการภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย
หรือ Food Safety Modernization Act (FSMA) 
ประเด็นปัญหา 
๑. เมื่ อวันที่  5 มิถุนายน 2558 หน่วยงาน   Food and Drug Administration หรือ FDA ของ

สหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัยหรือ Food Safety Modernization 
Act (FSMA) ได้ออกร่างแนวทางส าหรับผู้ประกอบการ ในการจัดท าโปรแกรมประเภทสมัครใจส าหรับ 
ผู้น าเข้าอาหารมายังสหรัฐอเมริกา หรือ FDA’s Voluntary Qualified Importer Program (VQIP): 
Guidance for Industry (Draft Guidance) และขอรับทราบข้อคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวภายใน 
ระยะเวลา 75 วัน หลังจากที่มีการประกาศในทะเบียนกลาง (Federal Register) หรือภายในวันที่   
19 สิงหาคม 2558 

๒. ถึงแม้ว่าโปรแกรมดังกล่าวจะจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้น าเข้า
สินค้าเข้าไปยังสหรัฐฯ แต่ไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐฯ ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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เนื่องจากผู้น าเข้าที่จะเข้าร่วมโปรแกรม VQIP จะต้องน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองตามกฎระเบียบการรับรองโดยหน่วยตรวจประเมินภายนอกหรือ  FDA’s 
Accredited Third Party Certification Regulations แล้วเท่านั้น โปรแกรม VQIP นี้เป็นโปรแกรม
ประเภทสมัครใจที่จัดท าเสริมขึ้นมา ในขณะที่โปรแกรมการตรวจสอบผู้ผลิตในต่างประเทศหรือ 
Foreign Supplier Verification Program for Importers of Food for Humans and Animals 
(FSVP) เป็นโปรแกรมที่ผู้น าเข้าทุกรายต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยที่ FSVP จะไม่ครอบคลุมสินค้า
ประมงและน้ าผลไม้เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีข้อก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) อยู่แล้ว  แต่ผู้น าเข้าที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม  VQIP 
สามารถน าผู้ผลิตภายใต้ FSVP และ HACCP เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อของตน เพ่ือให้การน าเข้าสินค้า
จากผู้ผลิตเหล่านั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีการตรวจสอบโดย FDA เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
ทั้งนี้ ผู้น าเข้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม 

การด าเนินการ 
1. ฝ่ายการเกษตรฯ ได้จัดท าค าแปลสรุป (ไม่เป็นทางการ) ของร่างแนวทางส าหรับผู้ประกอบการในการ

จัดท าโปรแกรมประเภทสมัครใจส าหรับผู้น าเข้าอาหารมายังสหรัฐฯ FDA’s Voluntary Qualified 
Importer Program: Guidance for Industry (Draft Guidance) และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย 
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ฯลฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน www.thaiagrila.com 

2. ในร่างแนวทางส าหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโปรแกรม VQIP ประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับของผู้น าเข้าที่เข้าร่วมโปรแกรม  VQIP หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อนุมัติ ขั้นตอนการสมัคร สาเหตุที่อาจท าให้ถูกเพิกถอนการเข้าร่วม และหลักเกณฑ์ในการขอกลับเข้า
ร่วมโปรแกรม นอกจากนี้ ในร่างแนวทางฯ ยังขอรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โปรแกรมและอุปสรรคต่อผู้น าเข้ารายเล็กด้วย โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มรับสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้
ภายในเดือนมกราคม 2561 ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ผลิตในต่างประเทศได้รับการรับรองตามกฎระเบียบการ
รับรองโดยหน่วยตรวจประเมินภายนอกหรือ FDA’s Accredited Third Party Certification 
Regulations ให้เรียบร้อยเสียก่อน 

2.6 สินค้ากล้วยไม้ไทยถูกปฏิเสธที่ประเทศบราซิล 
ประเด็นปัญหา 
1. 14 กันยายน 2558 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรแจ้งว่า 

สินค้ากล้วยไม้จากประเทศไทยถูกปฏิเสธที่ประเทศบราซิล เนื่องจากมีมอสที่ใช้เป็นวัสดุปลูกติดมา      
ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของบราซิล 

2. ฝ่ายการเกษตรฯ ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และได้รับแจ้งว่านายโอฬาร 
พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ที่กรุงบราซิเลียในขณะนั้นรับทราบเรื่องแล้ว และได้หารือกับ
สมาคมกล้วยไม้ของบราซิลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรียบร้อยแล้ว 

http://www.thaiagrila.com/
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3. กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชของบราซิลทั้งหมดมีเฉพาะภาษาโปรตุเกส ท าให้ไทยไม่ทราบกฎระเบียบ
ที่ชัดเจน อีกท้ังเมื่อมีการแจ้งเวียนกฎระเบียบผ่าน WTO ก็เป็นภาษาโปรตุเกสท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหาหรือ
ให้ข้อคิดเห็นได ้

การด าเนินการ 
1. เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรขอให้ฝ่ายการเกษตรฯ ประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 

ขอให้ด าเนินการแปลข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชของบราซิลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฉบับใหม่ที่มีการ
เวียนผ่าน WTO ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณ  
จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือแปลเอกสารข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืช และจัดส่งให้กรมวิชาการเกษตร
เรียบร้อยแล้ว 

2. บราซิลเป็นตลาดที่ส าคัญส าหรับกล้วยไม้ของไทยในระยะ 4 – 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการน าเข้า
เพ่ิมขึ้นจากปีละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี 2557 หรือมีอัตราการ
เจริญเติบโตร้อยละ 20 – 25 บราซิลจึงเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ไทยจึงควรรักษาตลาดนี้ไว้โดย
ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชอย่างเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3 
การเข้าพบและหรือกับหน่วยงานภาครัฐ 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือรับทราบสถานการณ์ด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศเขตอาณาและประเทศ
ใกล้เคียง และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงศึกษาลู่ทางการค้าสินค้าเกษตรและ
อาหารกับไทย 

3.1   การร่วมเดินทางเยือนเมืองมาเนาส์ (Manaus) รัฐอามาโซนัส (Amazonas) ประเทศบราซิล
กรมประมงขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นผู้แทน
ร่วมเดินทางเยือนเมืองมาเนาส์ (Manaus) รัฐอามาโซนัส (Amazonas) ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่       
22 – 28 มีนาคม 2558 ร่วมกับคณะของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย แต่กรมประมงไม่ได้ตั้ง
งบประมาณส าหรับการเดินทางไปราชการดังกล่าวไว้ การเดินทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือไทย – บราซิลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ การประมง          
การเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด รวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการรัฐอามาโซนัส และการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร
เยี่ยมชาวไทยในเมืองมาเนาส์ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล ตลอดจนเยี่ยมชมหน่วยงานด้าน
การพัฒนาการประมงและการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดของรัฐอามาโซนัส 
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ผลการเดินทาง 

1. คณะผู้แทนไทยได้เยี่ยมคารวะผู้ว่าการรัฐอามาโซนัสและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าการ
รัฐอามาโซนัส เลขาธิการด้านการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ เลขาธิการด้านการคลัง เลขาธิการด้าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลขาธิการด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า               
รองเลขาธิการด้านการผลิตในชนบท ผู้บริหารสถาบันพัฒนาด้านการเกษตรของรัฐอามาโซนัส และ      
รองเลขาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหารือกับหน่วยงานต่อไปนี้  
- สมา พันธ์ อุตสาหกรรมของรั ฐอามา โซนั ส  (Federations of Industries of the State of 

Amazonas, FIEAM) 
- สมาพันธ์ด้านการเกษตรของรัฐอามาโซนัส (Federations of Agriculture of the State of 

Amazonas, FIEAM) 
- สถาบันวิจัยแห่งชาติของรัฐอามาโซนัส (National Institute of Research of Amazonas, INPA) 
- มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอามาโซนัส   (University of the State of Amazonas, UEA) 
- การเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปลามาทรินชา (Matrinxa) ปลาทัมบากิ  (Thambaqui) และ

ปลาช่อนอเมซอน   (Cidade Do Pirarucu) 
- โรงงานปลาแล่แช่เยือกแข็ง Friolins  

2. หน่วยงานภาครัฐของรัฐอามาโซนัสแสดงความสนใจที่จะจัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับไทย 
โดยเฉพาะด้านงานวิจัยโรคพืชในยางพารา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า และสุขลักษณะ
การผลิต โดย BIOTEC ซ่ึงเดินทางมาด้วย ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและศึกษาวิจัยร่วมกัน
ด้านโรคพืชในยางพารา ส่วนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการแปรรูปสัตว์น้ า เห็นควรจัดท าข้อตกลงหรือ
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐอามาโซนัสกับกรมประมงหรือคณะประมง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

3. ปลาช่อนอเมซอนและปลาทัมบากิมีรสชาติดี เนื้อหนาสีขาว จึงเป็นที่นิยมในการบริโภค แต่ส่วนใหญ่    
ยังได้จากการจับจากธรรมชาติ ในช่วงธันวาคม – มีนาคม จะเป็นช่วงห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ ท าให้มี
ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย การศึกษาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงของรัฐอามาโซนัสยังอยู่ในขั้นต้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐจึงประสงค์จัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับไทยเพ่ือพัฒนางานวิจัยให้
ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

4. ภาคเอกชนของบราซิลแสดงความสนใจที่จะน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย 

3.2   การเข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทยและโครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจ ณ รัฐ  Queretaro 
ประเทศสหรัฐเม็กซิโกกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้เชิญให้ฝ่ายการเกษตร  ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ประจ านคร
ลอสแอนเจลิส เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทยเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2558 และร่วมโครงการศึกษา
ลู่ทางเศรษฐกิจ ณ รัฐ   Queretaro ประเทศสหรัฐเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2558    
โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์) เป็นประธานและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้จักระหว่างหน่วยงานที่มีเขตอาณาดูแลเม็กซิโก และหารือนโยบายการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับเม็กซิโกอย่างบูรณาการ ส าหรับโครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจฯ มีเป้าหมายเพ่ือ
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แสวงหาโอกาสและลู่ทางการค้าการลงทุนส าหรับภาคเอกชนไทย รวมทั้งโอกาสความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมความรู้จักประเทศไทยและศักยภาพของไทย ในฐานะคู่ค้าและ
ฐานการผลิตที่ส าคัญส าหรับตลาดอาเซียนและเอเชียในหมู่นักธุรกิจและผู้ลงทุนชาวเม็กซิกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเข้าร่วมประชุม 

1. คณะผู้แทนไทยได้พบและหารือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- ร่ ว มสั มมนากั บภาค เอกชนของรั ฐ  Queretaro จั ด โ ดย  COMCE (Consejo Empresarial 

Mexicano de Comercio Exteriór, Inversion  Y Technlogía, A. C.) ห รื อ ส ม า ค ม ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

- เยี่ยมชมโรงงานผลิตผักและผลไม้แห้งของบริษัท Nutri Meza ซึ่งใช้เทคโนโลยีของเม็กซิโกเองแบบ 
Swell Dry 

- พบและหารือกับสมาคม Cluster BioTQ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย Universidad Autónoma 
de Quer ซึ่งสมาชิกของสมาคมประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ทางชีวภาพ 

- รับฟังการบรรยายจากบริษัทเอกชนได้แก่ 1) บริษัท Green Organics de Mexico  ) www. 
greenorganicsdemexico.com) ซึ่งวิจัยเพ่ือผลิตสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถป้องกันและ
ก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และ 2) บริษัท SUEMA (www.suema.com.mx) 
ซึ่งมีการศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมจนได้นวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการน้ าเสียและขยะ สามารถ
ก าจัดขยะและยั ง เปลี่ ยนแปลงขยะส่วนหนึ่ ง ให้ กลับมาเป็นน้ า ใช้ ได้  เน้นการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

- เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Tecnológico de Monterrey (ITESM) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับ
แนวหน้าของเม็กซิโก 

2. การร่วมประชุมทีมประเทศไทยและร่วมโครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เม็กซิโก ท าให้ได้รับทราบว่าสถานการณ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจของเม็กซิโก ซึ่งไทยกับเม็กซิโกยังมี
การค้าระหว่างกันไม่มากนัก ขณะนี้เศรษฐกิจของเม็กซิโกมีการพัฒนาขึ้นมาก และมีศักยภาพด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน เห็นควรพิจารณาสนับสนุนการค้าและการส่งออกจากไทยไปยัง

  

http://www.suema.com.mx/
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เม็กซิโกให้มากขึ้น เช่น สินค้าเกษตรแปรรูปจ าพวก ผลิตภัณฑ์จากยางพารา สินค้าอาหารส าเร็จรูป 
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3. เม็กซิโกมีความก้าวหน้าด้านงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เห็นควรที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาแนวทาง
และแสวงหาโอกาสด าเนินงานวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
สารสกัดจากธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายการเกษตรฯ ยินดีประสานงาน
กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเม็กซิโกต่อไป 

3.3  การเดินทางเพื่อร่วมโครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจ ณ เมืองกวาดาลาฮารา  รัฐ Jalisco 
ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เดินทางเพ่ือเข้าร่วมโครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจ ณ เมืองกวาดาลาฮารา รัฐ Jalisco 
ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2558 โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เม็กซิโก (นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์) เป็นประธาน นอกจากนั้น เป็นการเข้าพบหารือกับหน่วยงานต่างๆ 
และการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

- กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ Jalisco โดยได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจ และหน่วยงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

- ศูนย์ซอฟท์แวร์ของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งรัฐ Jalisco 
- ส านักงานใหญ่และโรงงานบริษัท PISA ผู้ผลิตน้ ายาล้างไต 
- สภาเกษตรและปศุสัตว์ (Agricultural and Livestock Council of Jalisco) และสภาอุตสาหกรรม

อาหาร (Chamber of Food Industry of Jalisco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเดินทาง 
1. อุตสาหกรรมหลักของเมืองกวาดาลาฮารา ได้แก่ ยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การผลิตยาและ

อุปกรณ์การแพทย์ และสินค้าเกษตรและอาหาร คณะได้พบกับผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรหลายราย 
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ซึ่งสนใจส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย เม็กซิโกเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่
เช่นเดียวกับไทย สินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตจะผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ เป็นหลัก  

2. เม็กซิโกประสงค์ขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไปยังภูมิภาคอ่ืนของโลกด้วย โดยสินค้าที่สมาชิก
ของสภาเกษตรและปศุสัตว์และสภาอุตสาหกรรมอาหารมีการผลิตมากและประสงค์ส่งออก ได้แก่    
เมล็ดเชีย ผลอะโวคาโด น้ ามันอะโวคาโด เนื้ออะโวคาโดแช่แข็ง เป็นต้น 

3. เมืองกวาดาลาฮาราได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ สินค้ายานพาหนะเป็น
สินค้าส่งออกที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ของเม็กซิโก มูลค่าปีละประมาณ 3 ล้านล้านบาท จัดเป็นผู้ผลิต
สินค้ายานยนต์ (Automobiles) ใหญ่เป็นล าดับที่ 7 ของโลก ในปี 2557 มีการผลิตรถยนต์และ
รถบรรทุกจ านวน 3,365,306 คัน เม็กซิโกจึงมีการน าเข้ายางพาราเพ่ือผลิตเป็นยางรถยนต์ ถุงมือ
แพทย์ และเครื่องใช้อื่นๆ โดยที่เม็กซิโกมีการผลิตยางพาราได้เพียงร้อยละ 10 ของปริมาณท่ีต้องการใช้ 
ที่เหลือเป็นการน าเข้าทั้งสิ้น ในปี 2557 เม็กซิโกมีการน าเข้ายางทั้งหมดว่า 228,000 ล้านบาท 
ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก 

4. ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กโก และส านักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก ในการรวบรวมข้อมูลการน าเข้ายางของเม็กซิโก ทั้งจาก       
ฝ่ายเม็กซิโกและฝ่ายไทย โดยที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก มีก าหนดเดินทางไป     
รัฐ Jalisco ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 เพ่ือประสานงานกับกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ซ่ึงต้ังอยู่ ณ เมือง
กวาดาลาฮารา และจะถือโอกาสนี้เข้าพบเพ่ือหารือเบื้องต้นกับสมาคมยางพาราและยางลาเท็กซ์ของรัฐ 
Jalisco (Regional Chamber of Rubber and Latex Industry of Jalisco) ด้วย เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน าเข้าสินค้ายางพาราจากไทยเพ่ิมมากข้ึน 
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ส่วนที่ 4 
การพบและหารือกับผู้น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร 

จากประเทศไทย 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือรับทราบสถานการณ์การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่เป็นปัจจุบัน ในช่วง

ปีงบประมาณ 2558 สินค้าจากประเทศไทยประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น สินค้าข้าวมีราคาสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ 
มาก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการรับจ าน าข้าว ปัญหาการห้ามน าเข้าน  าปลาจากผู้ผลิตของไทยหลายราย
โดย FDA  เนื่องมาจากระบบ HACCP ไม่เป็นไปตามหลักการและข้อก าหนดของ FDA รวมถึงปัญหาการน าเข้ากุ้ง
จากไทยลดลงเนื่องจากผลกระทบจากโรค EMS ปัญหาด้านแรงงานประมง และการท าการประมงผิดกฎหมาย       
ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ  

4.1 บริษัท Red Chamber Co. 
บริษัท Red Chamber Co. เป็นบริษัทของชาวอเมริกันเชื อสายจีน ก่อตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1970 หรือ      
45 ปีที่แล้ว สินค้าที่น าเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็งโดยเฉพาะกุ้งแช่เยือกแข็ง 
นอกนั นเป็นผลิตภัณฑ์ปลา ปู กั ง (Lobsters) และมีผลิตภัณฑ์ผักบรรจุกระป๋องเล็กน้อย เช่น ข้าวโพดอ่อน
บรรจุกระป๋อง มูลค่ารวมการน าเข้าปีละประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  
ได้แก่ ภัตตาคารหรือร้านอาหารลักษณะ Chain Restaurants และ Fast Food ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วสหรัฐฯ 
เช่น Long John Silver, Bubble Gump, Red Lobster, Darden, Burger King, Panda Express ฯลฯ 
ลูกค้าอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ ผู้กระจายสินค้า (Distributors) และผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retailers) เช่น Sam’s 
Club, Walmart, Costco, Safeway, Albertson ฯลฯ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ิมมูลค่า 
(Value Added Products) ทั่วสหรัฐฯ มากกว่า 15 แห่ง มีคนงานรวมกันกว่า 2,000 คน 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเข้าพบ 
1. ปริมาณการน าเข้าสินค้าโดยเฉพาะกุ้งแช่แข็งจากไทยลดลงมากเนื่องจากประสบปัญหาโรคกุ้ง EMS (Early 

Mortality Syndrome) เดิมเคยน าเข้าจากไทยมากที่สุด ปัจจุบันลดน้อยลงไปมาก โดยน าเข้าจาก
อินโดนีเซียมากท่ีสุด ซึ่งมากกว่าที่น าเข้าจากไทยประมาณ 20 เท่า 
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2. ประเด็นที่ไทยยังคงถูกจัดอันดับให้คงอยู่ใน Tier  3  ใน TIP Report 2015 หรือรายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองของลูกค้าของบริษัทฯ เฉพาะผู้ค้าปลีกรายใหญ่       
แต่ไม่ได้ส่งผลต่อลูกค้าที่เป็นร้านอาหารหรือผู้บริโภคโดยตรง สถานการณ์การน าเข้าสินค้าประมงจาก
ประเทศไทยที่ลดลงอย่างมาก เป็นผลมาจากสินค้ากุ้งที่เผชิญปัญหาโรคกุ้ง EMS รวมถึงสินค้าไทยมีราคา    
สูงกว่าของประเทศอ่ืนมากกว่า 

3. บริษัทฯ เห็นว่าไทยจ าเป็นต้องมีการสื่อสารให้ประชาคมโลกได้รับรู้ข้อเท็จจริง รัฐบาลไทยต้องแสดงความ
จริงใจ เปิดเผย มีการด าเนินการเชิงรุก และแสดงความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแก้ไขปัญหา และเชื่อว่า   
การที่ไทยถูกจัดอันดับเป็น Tier 3 เช่นเดิมนั นเป็นประเด็นทางการเมือง 

4. บริษัทฯ เห็นว่า ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ ยังคงให้ความส าคัญกับเครื่องหมายรับรองด้านความยั่งยืน  
(Sustainability) ของสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต ในขณะที่ลูกค้าซึ่งเป็นภัตตาคารหรือร้านอาหาร
ประเภท Chain Restaurants และ Fast Food ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องการรับรองเหล่านี  ส่วนผู้บริโภค
สหรัฐฯ ให้ความส าคัญเพียงระดับหนึ่งเท่านั น โดยอาจยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ นหากสินค้ามีเครื่องหมาย
รับรองด้านความยั่งยืนปรากฏอยู่บนภาชนะบรรจุ แต่ไม่ได้จ าเพาะว่าจะต้องเป็นเครื่ องหมายรับรองที่ออก
ให้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  

4.2 บริษัท H.C. Foods, Inc. 
บริษัท H.C. Foods, Inc. ก่อตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นผู้น าเข้าข้าวและสินค้าอาหารส าเร็จรูปรายใหญ่
ทางภาคตะวันตกของสหรัฐฯ มีรายการสินค้าที่น าเข้ากว่า 2,000 รายการ กว่าร้อยละ 60 เป็นการน าเข้า
จากประเทศไทย ลูกค้ามีทั งภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐอ่ืนๆ ของสหรัฐฯ ทั่วประเทศ เช่น             
ซีแอทเทิล นิวเม็กซิโก เท็กซัส ฮาวาย อลาสก้า ฯลฯ นอกจากนี  ยังส่งสินค้าไปจ าหน่ายยังประเทศอ่ืนๆ ใน
ทวีปอเมริกาเหนือ กลาง และใต้ เช่น เม็กซิโก แคนาดา ปานามา เอลซัลวาดอร์ เป็นต้น 
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สรุปผลการเข้าพบ 
1. บริษัทฯ จัดเป็นผู้น าเข้าข้าวจากประเทศไทยรายใหญ่รายหนึ่งของสหรัฐฯ โดยน าเข้าข้าวหอมมะลิจาก

ไทยเดือนละ 50 – 60 ตู้คอนเทนเนอร์ น  าหนักข้าวตู้คอนเทนเนอร์ละ 20 ตัน หรือประมาณเดือนละ 
1,000 – 1,200 ตัน และเห็นว่าข้าวเวียดนามถึงแม้จะมีราคาต่ ากว่าข้าวไทยมาก แต่ความหอมและ
คุณภาพยังไม่สามารถเทียบเคียงข้าวไทยได้ แม้กระนั นก็ตาม ข้าวเวียดนามเป็นที่นิยมของร้านอาหาร
ต่างๆ เนื่องจากราคาถูก 

2. ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาสินค้าอาหารถูกกักกันโดย FDA สินค้าเนื่องจากคุณภาพและความ
ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ขณะนี บริษัทฯ ไม่สามารถน าเข้าน  าปลาจากบริษัทบางรายของไทยเนื่องจาก
ปัญหา Import Alert ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ   HACCP ของโรงงานผู้ผลิต บริษัทฯ ก าลังประสานงาน
กับบริษัทที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือหาแนวทางเจรจากับ FDA โดยเฉพาะปัญหาทางด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 

3. บริษัทฯ ประสบปัญหาด้านความล่าช้าในการน าเข้าที่ท่าเรือลอสแอนเจลิสและ Long Beach เนื่องจาก
การประท้วงเกี่ยวกับค่าแรงของคนงาน สินค้าที่บริษัทฯ น าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่าย
หรือไม่ต้องแช่เย็น/แช่แข็งจึงไม่เสียหายมากนัก แต่ต้องจ่ายค่าปรับ Demurrage Chargesโดยบริษัทฯ 
ต้องจ่ายค่าปรับการส่งคืนตู้สินค้าและรถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (Chassis) ล่าช้าเนื่องจากความแออัด
บริเวณท่าเรือ จึงท าให้ไม่มีพื นที่ว่างและไม่สามารถนัดหมายส่งคืนตู้สินค้าและรถพ่วงบรรทุกตู้สินค้าได้ 
จากการที่ผู้น าเข้าต้องเสียค่าปรับต่างๆ ที่เพ่ิมขึ น ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าเพ่ิมสูงขึ นตามไปด้วย ท าให้
ไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับผู้น าเข้าทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาได้ จึงสูญเสียลูกค้าที่เคย
ติดต่อธุรกิจกันมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ท่าเรือได้คลี่คลายไปแล้ว 

4. บริษัทฯ เห็นว่าผู้น าเข้าสินค้าอาหารจากไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาด้านแรงงาน
หรือการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) ที่ไทยประสบอยู่ สินค้าไทยยังเป็นที่นิยมและต้องการใน     
หมู่ผู้บริโภคเชื อสายเอเชียในสหรัฐฯ และประเทศใกล้เคียง หากไทยสามารถแข่งขันด้านราคา จะเพ่ิม
โอกาสการขยายตัวของสินค้าได้ 

4.3 บริษัท LAX-C, Inc. 
เป็นบริษัทของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ที่น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกชนิดจากประเทศไทย    
เพ่ือจ าหน่ายในลักษณะปลีกและส่ง และยังเป็นผู้กระจายสินค้าให้กับรัฐอ่ืนๆ สินค้าที่น าเข้ามีทั งข้าวหอม
มะลิ อาหารบรรจุกระป๋อง อาหารแช่เยือกแข็ง เครื่องปรุงรส เครื่องใช้และของที่ระลึกจากประเทศไทย 
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สรุปผลการเข้าพบ 
1. ปัญหาที่ประสบอยู่และบริษัทฯ เกรงว่าจะขยายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต คือการห้ามน าเข้าน  าปลา

จากผู้ผลิตของไทยหลายราย เนื่องจากการควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิตหรือ Hazard Analysis 
and Critical Control Point (HACCP) ไม่เป็นไปตามหลักการและข้อก าหนดของ FDA โดยบริษัทฯ 
เกรงว่าหากเจ้าหน้าที่ FDA เดินทางไปตรวจสอบผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ในประเทศไทย อาจตรวจพบปัญหาใน
ลักษณะเดียวกัน และอาจส่งผลให้น  าปลาจากประเทศไทยถูกห้ามน าเข้ามายังสหรัฐฯ ทั งหมด ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารไทยและผู้บริโภคชาวเอเชียในสหรัฐฯ 

2. ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานกับกรมประมงเพ่ือแจ้งข้อกังวลของผู้น าเข้า และได้รับทราบว่ากรมประมง
มีการประสานกับ FDA เพ่ือเจรจาและหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมแล้ว 

4.4 บริษัท Sun Lee, Inc. 
เป็นบริษัทของผู้น าเข้าชาวไทย จัดเป็นผู้น าเข้าข้าวไทยรายใหญ่ของสหรัฐฯ มีการน าเข้าข้าวปีละประมาณ 
4,000 – 5,000 ตัน โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นข้าวหอมมะลิจากไทย บริษัทฯ ต้องน าเข้าข้าวจากเขมรและ
เวียดนามส าหรับตลาดล่างด้วย โดยเฉพาะช่วงที่มีโครงการจ าน าข้าว ซึ่งท าให้ข้าวไทยมีราคาสูงมาก       
จากเดิมตันละประมาณ 600 เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ นเป็นตันละ 1,200 เหรียญสหรัฐฯ หากไทยสามารถ
ลดราคาได้เหลือระดับตันละ 800 กว่าเหรียญสหรัฐฯ เชื่อว่าจะท าให้คู่แข่งต้องเลิกผลิต เนื่องจากมีผลผลิต
ต่ ากว่าและค่าขนส่งแพงกว่าของไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการเข้าพบ 
1. บริษัทฯ เห็นว่ากลไกตลาดในปัจจุบันท าให้ยังมีความจ าเป็นต้องผสมข้าวหอมมะลิกับข้าวขาวเพ่ือ

จ าหน่าย เนื่องจากข้าวหอมมะลิอย่างเดียวมีราคาสูงมาก และไม่ใช่ความต้องการของตลาดส่วนใหญ่  
2. กระทรวงพาณิชย์ควรปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพข้าวหอมมะลิส่งออก โดยเน้ น

การควบคุมการแสดงฉลากให้ตรงกับข้อเท็จจริง มากกว่าการก าหนดสัดส่วนของข้าวหอมมะลิตายตัว
เช่นปัจจุบัน 

3. บริษัทฯ เห็นว่า ไทยควรมีการท าตลาดข้าวอินทรีย์ (Organics)   เนื่องจากเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ชาวสหรัฐฯ ที่ห่วงใจสุขภาพมากขึ นเป็นล าดับ 
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4.5 บริษัท Chicken of the Sea International และบริษัท Chicken of the Sea Frozen 
Foods 
บริษัททั งสองเป็นบริษัทที่เป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัท Thai Union  ของประเทศไทย โดย Chicken of 
the Sea International น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตั งอยู่
ในนครซานดิอาโก ในขณะที่บริษัท Chicken of the Sea Frozen Foods ซึ่งตั งอยู่ในนครลอสแอนเจลิส 
น าเข้าสินค้าแช่เยือกแข็งโดยเฉพาะกุ้งแช่แข็งจากประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ บริษัทฯ ทั งสองได้รับ
ผลกระทบจากข่าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายในเรือประมงของไทย รวมทั ง  TIP Report 2015 เนื่องจาก
ผู้ค้าส่งและปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ต่างก็ทราบดีว่าบริษัททั งสองแห่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกลุ่ม Thai Union 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการหารือ 
1. บริษัทฯ แสดงความกังวลใจต่อกระแสต่อต้านสินค้าประมงของไทยจากองค์กร NGO ท าให้ต้องชี แจงท า

ความเข้าใจกับลูกค้าของบริษัทเก่ียวกับที่มาของสินค้าประมง ว่าไม่เก่ียวข้องกับแรงงานทาส และบริษัท
มีการตรวจสอบอยู่แล้วทุกขั นตอน อย่างไรก็ตาม ในระดับผู้บริโภคยังไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน 

2. บริษัทฯ อยากให้รัฐบาลไทยแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีและความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงของไทย และเห็นว่าไทยควรเป็นประเทศผู้น าในการผลิต
สินค้าประมงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของการท าการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
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ส่วนที่ ๕ 
การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 

สินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
 

ภารกิจอีกประการหนึ่งของฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คือการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก ทั้งทางด้านคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ และ
ความปลอดภัยอาหาร รวมถึงแนวทางการท าการเกษตรและการแปรรูปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนและผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

5.1  การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทศกาล 
ในปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้จัดท า “โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลไม้

ไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐใกล้เคียง” โดยใช้งบประมาณปี 2558 งบรายจ่ายอ่ืน กิจกรรมส่งเสริมและ
ผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผลไม้ไทยชนิดที่มี
ศักยภาพเป็นที่รู้จักแพร่หลายและขยายตลาดการน าเข้าผลไม้ไทยมายังสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทยเริ่มส่งผลไม้ฉายรังสีเข้าสู่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2550 ปัจจุบัน      
มีผลไม้สดจ านวน 7 ชนิดที่อนุญาตให้น าเข้า โดยก าหนดให้ต้องผ่านการฉายรังสีเพ่ือป้องกันไม่ให้แมลงที่อาจติดมา
กับผลไม้แพร่พันธุ์และส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตรของสหรัฐฯ ได้แก่ มะม่วง เงาะ ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด สับปะรด 
และแก้วมังกร ส่วนมะพร้าว ทุเรียน และมะขามหวาน ไม่ได้ก าหนดให้ต้องฉายรังสีแต่ต้องใช้มาตรการป้องกันอ่ืนๆ 
แทน อย่างไรก็ตาม พบว่าสินค้าผลไม้ไทยฉายรังสีบางชนิดแม้ได้รับอนุมัติให้น าเข้าได้แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถ        
ท าตลาดได้ สาเหตุหลักน่าจะเกิดจากคุณภาพและราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้ บางชนิดไม่เหมาะกับการฉายรังสี 
หรือการดูแลรักษายากระหว่างการขนส่งระยะไกล รวมทั้งค่าจัดการฉายรังสีและค่าขนส่งสูง มีเพียงบางชนิดที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ มังคุด และล าไย แต่หากมีการสร้างอุปสงค์ส าหรับผลไม้ไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายนอกเหนือจากชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ก็จะสามารถสร้างความต้องการน าเข้าให้สูงขึ้นได้เป็นล าดับ ทั้งนี้ 
ล าไยของไทยมีคุณภาพและรสชาติดีกว่าล าไยจากจีนและเวียดนาม อีกทั้งยังมีฤดูกาลที่ยาวนานกว่า ส่วนชาว
อเมริกันท่ัวไปนิยมผลไม้เปรี้ยวอมหวาน เช่น มังคุด ซึ่งเชื่อว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
ส่วนมะพร้าวจัดเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว  

ฝ่ายการเกษตรฯ จึงเห็นควรจัดท าโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในมลรัฐ     
แคลิฟอร์เนียและมลรัฐใกล้เคียง โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานเทศกาลต่างๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้น าเข้าและ
ผู้บริโภคได้โดยตรง สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลไม้ไทยได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าจะสามารถส่งผลต่อการขยายตลาด
ผลไม้ไทยในสหรัฐฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีนัยส าคัญ ในปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่และงานเทศกาลจ านวน 6 ครั้ง ดังนี้  
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5.1.1 งานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit Convention & Expo 2014  
ฝ่ายการเกษตรฯ ร่วมกับส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศประจ ากรุงวอชิงตัน ดี ซี และ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดนิทรรศการและออกบูธประชาสัมพันธ์ผลไม้ฉาย
รังสีจากประเทศไทยในงานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit Convention & Expo 2014 ระหว่างวันที่ 
17 – 19 ตุลาคม 2557 ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในนาม 
Thailand Exotic Fruits ในงานมีผู้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้ากว่า 900 ราย จากกว่า 60 ประเทศ และมี
ผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 20,000 ราย สินค้าส่วนใหญ่ที่น ามาแสดง ได้แก่ ผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์จากผักและ
ผลไม้ ดอกไม้สด บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรด้านการบรรจุ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง  (Logistics) บริษัท          
ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและการรับรองตราเครื่องหมาย (Third Party Certification) จัดเป็นงานแสดงผัก
ผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ บูธของประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอันมาก โดยสินค้าที่น ามาแสดง 
ได้แก่ มังคุด ล าไย มะพร้าวอ่อน และมะขามหวาน โดยมังคุดได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่อ งจากถูกใจ      
ในรสชาติ ในขณะที่มะพร้าวอ่อนยังคงเป็นสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุด 
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5.1.2 งานเทศกาล Kanomjeen Festival  
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้น าผลไม้ไทยเข้าร่วมเผยแพร่ในงาน Kanomjeen Festival ซึ่งเป็นงานการกุศล จัดโดย
ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ Arcadia Community Center 
เมือง Arcadia ใกล้กับนครลอสแอนเจลิส ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งชาวไทยและอเมริกันได้รับประทานขนมจีนจาก
ทุกภูมิภาคของไทย รวมทั้งผลไม้ไทย โดยเฉพาะมะพร้าวน้ าหอม 
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๕.๑.๓ งานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2015 
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West ครั้งที่ 35 ประจ าปี 2558 
ในลักษณะ Tabletop เพ่ือเผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารจากธรรมชาติของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายใน
ระดับสากล โดยใช้ชื่ อว่ า  Natural Products of Thailand  งานจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุม Anaheim 
Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2558 งาน 
Natural Products Expo West เป็นงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติ สินค้าอินทรีย์ และสินค้าด้านสุขภาพ    
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้เข้าร่วมชมงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้า ผู้น าเข้า และผู้จัดจ าหน่าย  รวมถึง
สื่อมวลชนกว่า 71,000 คน มีผู้ เข้าร่วมแสดงสินค้ารายเดิมกว่า 2,700 บริษัท  โดยสินค้าไทยที่           
ฝ่ายการเกษตรฯ น ามาแสดงและเผยแพร่ในงาน ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ มะพร้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพ่ือ
บ ารุงผิว (Skin Care Products) จากน้ ามันมะพร้าว ทั้งนี้ ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เชิญให้ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น าโดยเลขาธิการ (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) และคณะ รวมทั้งบริษัท 
Thaihealth จ ากัด ซึ่งต้องการส่งออกข้าวอินทรีย์มายังสหรัฐฯ เดินทางมาร่วมชมงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น า
สินค้ามาร่วมแสดงใน Tabletop ของฝ่ายการเกษตรฯ ด้วย  
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5.1.4 งานเทศกาล Thai Fest on the Beach  
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมงานเทศกาล Thai Fest on the Beach ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม 
ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ Santa Monica Pier เมือง Santa 
Monica มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กลุ่มเป้าหมาย
ส าหรับงาน ได้แก่ ผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยชาวอเมริกันและชาวต่างชาติ  เนื่องจาก Santa 
Monica Pier เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนีย มีนักท่องเที่ ยวเดินทาง
มาจากทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลก ฝ่ายการเกษตรฯ ได้น าผลไม้ไทย ได้แก่ ล าไยและมังคุดที่อยู่ในช่วงฤดูกาล
มาแนะน าและแจกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชิม พร้อมทั้งแจกโบรชัวร์เกี่ยวกับผลไม้ไทย และแนะน าวิธี
รับประทาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก  
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5.1.5 งานเทศกาล Bite of Seattle 2015 
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลจ าหน่ายอาหารของเมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นเทศกาล
อาหารกลางแจ้งที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากเป็นช่วงอากาศดีที่สุด แตกต่างจาก       
ช่วงฤดูอ่ืนๆ ของปี ซึ่งมักฝนตกหรือฝนปรอยตลอดเวลา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 
2558 โดยมีร้านอาหารร่วมออกร้านจ าหน่ายกว่า 60 ร้าน มีผู้เข้าร่วมชมงานตลอด 3 วันประมาณเกือบ 
500,000 คน บรรยากาศสนุกสนานและมีเวทีการแสดงดนตรีกลางแจ้ง ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารประเภท
จานด่วนทั้งแบบตะวันตก เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า อาหารปิ้งย่าง (BBQ)   และอาหารหลากเชื้อชาติ      
ทั้งเม็กซิกัน เปรู บราซิล เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย ฯลฯ ผู้เข้าร่วมชมงานประกอบด้วยชาวอเมริกันผิวขาว
และที่มีเชื้อชาติเอเชียที่อยู่อาศัยในซีแอตเติล และเมืองใกล้เคียงทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ     
ฝ่ายการเกษตรฯ ร่วมออกร้านในนามทีมประเทศไทยกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ
ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส จึงสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม
ชมงานตลอด 3 วันได้เป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการสาธิตการท าอาหารไทย แกะสลักผลไม้ 
การแสดงร าไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย การบริการจัดมุมให้ถ่ายรูปกับฉากเบื้องหลัง
เกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงการแนะน าและเผยแพร่ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอันมาก 
โดยเฉพาะกับผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทยและท่ีต้องการมาเยือนประเทศไทยในอนาคต 
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5.1.6 งานเทศกาล Green Festival 2015 Los Angeles 
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมออกบูธในงานงานเทศกาลสีเขียวหรือ Green Festival ระหว่างวันที่ 25 – 27 
กันยายน 2558 ณ Los Angeles Convention Center นครลอสแอนเจลิส งานเทศกาล Green Festival 
เป็นงานเทศกาลด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเป็นระยะ  14 ปี      
โดยจัดขึ้นปีละ 5 ครั้ง หมุนเวียนไปยังเมืองส าคัญต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ทั้งทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก
ของประเทศ เช่น นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี ซี พอร์ทแลนด์ ลอสแอนเจลิส และซานฟรานซิสโก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความยั่งยืน และด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (Fair Trade) ในงานจะมีการ      
ออกร้านจ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ประมาณ 300 ร้าน ตั้งแต่ สินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นออร์แกนิกส์ 
ไม่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรม (Non-GMO) สินค้าสุขภาพและความงามจากธรรมชาติ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
จากพืชออร์แกนิกส์ สินค้าประหยัดพลังงานประเภทแผงโซลาเซลส์ รถยนต์และยานพาหนะอ่ืนๆ ที่ประหยัด
พลังงานหรือใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดให้เป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้าไร้ขยะ (Zero-waste marketplace) 
นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธของหน่วยงาน NGOs จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในบริเวณสถานที่
จัดงานด้วย ฝ่ายการเกษตรฯ ได้น าผลไม้ไทย ได้แก่ มะพร้าวอ่อนและมังคุด รวมถึงขนมขบเคี้ยว (Snacks) 
ที่ท าจากกล้วยอินทรีย์มาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในงาน  
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สรุปผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานเทศกาลต่างๆ 
1. ผลไม้ไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก โดยผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ มังคุด และ

มะพร้าวอ่อน โดยในงานแสดงสินค้าจะสอบถามเกี่ยวกับผู้ผลิตและส่งออกของไทย หรือผู้น าเข้าภายในสหรัฐฯ 
และมีการเจรจาธุรกิจเกิดขึ้น ส่วนในงานเทศกาลที่มีผู้บริโภคเข้าร่วมจะแสดงความสนใจและสอบถามเกี่ยวกับ
แหล่งจ าหน่ายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย 

2. น้ ามะพร้าวจากไทยมีรสชาติหวานและหอมกว่าน้ ามะพร้าวที่น าเข้าจากฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศ      
ในทวีปอเมริกาใต้ น้ ามะพร้าวจากไทยจึงได้รับความนิยมมาก ตลาดสหรัฐฯ ยังมีความต้องการสินค้ามะพร้าว     
อีกมาก นอกจากนี้ ยังท าให้สินค้าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าว เนื้อมะพร้าวแช่เยือกแข็ง 
น้ ามันมะพร้าว หรือสินค้าสุขภาพและความงามจากมะพร้าวและน้ ามันมะพร้าวพลอยได้รับความนิยมไปด้วย 
โดยฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานแจ้งรายชื่อผู้ผลิตและส่งออกสินค้าของไทยให้ผู้สนใจน าเข้ารับทราบ ทั้งระหว่าง
งานแสดงสินค้าและหลังจากงานแสดงสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว 

3. สินค้าประเทศธรรมชาติ (Natural) หรืออินทรีย์ (Organics) ทั้งในรูปแบบอาหารและสินค้าสุขภาพและ      
ความงาม (Health Care Products) ได้รับความสนใจในหมู่ผู้สนใจเรื่องสุขภาพ และเป็นสินค้าที่สามารถ
จ าหน่ายได้ในราคาสูงและมีศักยภาพมาก โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา เห็นควรให้มีการสนับสนุนให้
เกษตรกรไทยผลิตสินค้าในกลุ่มนี้และส่งออกให้มากยิ่งข้ึน 

 
5.2 การเข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้า 

5.2.1  งานเทศกาล Green Festival 2014 San Francisco 
          ด้วยฝ่ายการเกษตรฯ  ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงาน Green Festival ซึ่งเป็นงานเทศกาลด้านความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี รวมปีละ 5 ครั้ง ในหลายมลรัฐของสหรัฐฯ ได้แก่ นิวยอร์ค 
วอชิงตัน ดี ซี พอร์ทแลนด์ ลอสแอนเจลิส และซานฟรานซิสโก จึงได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในงานซึ่งขึ้น
ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2557 ณ Fort Mason นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
ในงานครั้งต่อๆ ไป 

ข้อสังเกต 
1. ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

ภายในประเทศสหรัฐฯ  บางส่วนเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว หรือผู้ที่เริ่มธุรกิจใหม่ขนาดย่อม  
ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมีการออกบูธในงาน Natural Products Expo West ด้วย ลักษณะของงาน   
จึงเหมือนหรือใกล้เคียงกัน แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก  

2. สินค้าที่น ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่ต้องได้รับตรารับรองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายตรา ว่าเป็นสินค้า
ธรรมชาติ สินค้าออร์แกนิกส์ ปราศจากกลูเตน Non-GMO ไม่ทดสอบกับสัตว์ เป็นต้น 

3. สินค้าที่ไม่ใช่เพ่ือการบริโภค เช่น ฟูกหรือที่นอน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากเยื่อไผ่และ  Hemp (กัญชง)    
ต่างก็น าเสนอในรูปสินค้าออร์แกนิกส์หรือจากวัสดุธรรมชาติ หรือแม้แต่สินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค
ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
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4. สินค้าหลายรายการเป็นสินค้าไอเดียหรือเพ่ิมมูลค่า (Value added) เช่น ชุดปลูกเห็ดส าเร็จรูป 
(Mushroom Kit) ข้าวเจ้าพันธุ์ต่างๆ จากหลายประเทศผสมสมุนไพรและสีผสมอาหาร เครื่องดื่มจาก
สมุนไพร ผู้ประกอบการที่น ามาแสดงจะน าสินค้ามาจ าหน่ายในงานด้วย เนื่องจากผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่
เป็นผู้บริโภค  

5. ฝ่ายการเกษตรฯ เห็นควรเข้าร่วมออกบูธในนครลอสแอนเจลิสการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เนื่องจากจะ
ท าให้ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ รู้จักสินค้าผลไม้จากไทยได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากในนครลอสแอนเจลิสมีชุมชน
ชาวเอเชียอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก สามารถหาซื้อผลไม้ไทยได้ง่าย ผู้คนมีหลากเชื้อชาติและคุ้นเคยกับ
วัฒนธรรมของหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 งานแสดงสินค้า Global Pet Expo 2015 

ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้า Global Pet Expo 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่      
4 – 6 มีนาคม 2558 ณ Orange County Convention Center เมืองออร์แลนโด มลรัฐฟลอริดา        
เป็นงานแสดงสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงต้นเดือน
มีนาคม โดยสมาคมผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงสหรัฐอเมริกา (American Pet Products Association, 
APPA)  ร่ วมกับสมาคมผู้ จั ดจ าหน่ายสินค้า อุตสาหกรรมสัตว์ เลี้ ยง   (Pet Industry Distributors 
Association ,PIDA) มีผู้ร่วมออกร้านจ านวน 3,113 บูธ จาก 1,051 บริษัท ผู้ซื้อจ านวน 6,061 ราย 
จาก 82 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าร่วมชมงานอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง ผู้ จัดจ าหน่าย ฝ่ายจัดซื้อ และ
ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้ ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ภายในงานแสดงสินค้าเพ่ือต้องการรับทราบ
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ความก้าวหน้า การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และแนวโน้มความต้องการสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงหรือความนิยม
ของตลาด เนื่องจากไทยมีการผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ าสวยงามและพันธุ์ไม้น้ าไปยังสหรัฐฯ รวมถึง
อาหารสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ อีกทั้งในประเทศไทยยังมีการจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย
ด้วย แสดงให้เห็นว่าสินค้าไทยมีโอกาสขยายการส่งออกมายังสหรัฐฯ และประเทศใกล้เคียงได้  

ข้อสังเกต 
๑. ส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าจะจัดเป็นส่วนแสดงสินค้านวัตกรรม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจ านวน

มาก โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าส าหรับสุนัขหรือแมวเป็นหลัก สินค้าที่น ามาแสดงในส่วนนี้ เน้นแนวคิด
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น น้ ามันปลาเพ่ิม agemO  1  หรือ 3 
ผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติและอินทรีย์หรือออร์แกนิกส์ (Organics) ไอศกรีมหรือชาส าหรับ        
สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ติดตามต าแหน่งสัตว์เลี้ยง (GPS) เครื่องใช้และของเล่น เป็นต้น 

๒. ปลาสวยงามและสินค้าท่ีเกี่ยวข้องจะจัดจ าหน่ายในส่วน Aquatic Lounge ส่วนใหญ่เป็นปลาน้ าจืดจาก
เขตร้อน (Tropical Zone) ส่วนหนึ่งน าเข้าจากสิงคโปร์และไทย ในขณะที่ปลาทะเลสวยงามโดยมาก
น าเข้าจากเม็กซิโกและอเมริกาใต้   
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3. หากภาครัฐของไทยเช่น กรมประมง หรือภาคเอกชน เช่น สมาคมและชมรมผู้ส่งออกปลาสวยงามต่างๆ 
ของไทย ประสงค์เข้าร่วมออกบูธในงานก็จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆ  ของไทย    
และสามารถแนะน าฟาร์มและบริษัทผู้ส่งออกให้เป็นที่รู้จักและเพ่ือการติดต่อธุรกิจในอนาคตได้ อย่างไร
ก็ตาม ระยะทางและการเดินทางจากไทยมายังออร์แลนโด มลรัฐฟลอริดา ค่อนข้างไกลและใช้เวลานาน 
จ าเป็นต้องพิจารณาความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

5.2.3 งานเทศกาล Alaska State Fair 2015 
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งานเทศกาล Alaska 
State Fair 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2558 ณ เมือง Anchorage มลรัฐอลาสก้า 
(Alaska) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมเผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารของไทยในมลรัฐ   
อลาสก้าในปีต่อๆ ไปร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งได้มีการเข้า
ร่วมออกบูธภายในงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าอยู่แล้วทุกปี นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถานเพาะพันธุ์สัตว์น้ า
ของหน่วยงานของ Alaska Department of Fish and Game รวมถึงส ารวจสินค้าเกษตรและอาหาร      
ในซุปเปอร์มาเก็ตหลายแห่งในเมือง Anchorage งานเทศกาล Alaska State Fair ลักษณะงานคล้ายกับ    
งานเกษตรแฟร์ของไทย มีการจัดการประกวดผลิตทางเกษตร เช่น ประกวดกะหล่ าปลีและฟักทอง        
ขนาดใหญ่ การประมูลปศุสัตว์ การประกวดการท าอาหาร การออกร้านจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท า
การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร การออกร้านจ าหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าทั่วไป สวนสนุก      
รวมไปถึงการแสดงดนตรีและการละเล่นต่างๆ มีการเก็บค่าเข้า ชมงาน คาดว่ามีผู้ เข้าร่วมงานกว่า 
300,000 คนในแต่ละปี ทั้งนี้ มลรัฐอลาสก้ามีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 730,000 คน 
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ข้อสังเกต 
1. ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันผิวขาวกว่าร้อยละ 60 และมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียประมาณ

ร้อยละ 5.4 หรือประมาณ 40,000 คน ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักประเทศในแถบเอเชีย    
เท่าใดนัก แต่การจัดกิจกรรมภายในบูธของไทยมีความน่าสนใจ ท าให้มีผู้แวะเข้าชมอย่างต่อเนื่อง หากมี
การสาธิตประกอบการอาหารไทยหรือเปิดโอกาสให้ได้ชิมอาหารไทย ก็จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วม      
ชมงานให้อยากเข้ามาท าความรู้จักประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น 

2. การพิจารณาเข้าร่วมงานในปีต่อๆ ไปของฝ่ายการเกษตรฯ งานนี้จัดได้ว่าเป็นงานเทศกาลที่มีศักยภาพ         
ดีพอสมควรในการเข้าร่วม แต่ระยะเวลาของการจัดงานยาวนานถึง 12 วัน จึงมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไร     
ก็ตาม มีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ านวนมากเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรของรัฐ จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้
เผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งนี้ จากการส ารวจท้องตลาดพบว่า มี
การน าเข้าสินค้ากุ้งขาว น้ ามะพร้าวบรรจุขวด มะพร้าวอ่อน (ผล) ชาไทย รวมถึงเครื่ องปรุงอาหารไทย
จากไทยเข้าไปจ าหน่ายแล้ว  
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ส่วนที่ 6 
การอ านวยความสะดวกการศึกษาดูงาน 

ด้านการเกษตรในสหรัฐอเมริกา 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มีโอกาสประสานจัดโปรแกรม
การศึกษาดูงานในสหรัฐอเมริกา และรับรองคณะข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 
6.1 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ให้แก่คณะ

เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว 
คณะข้าราชการจากกรมการข้าว กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ จ านวนรวม 7 คน น าโดย          
นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพันธุ์ พืช ณ นคร
ลอสแอนเจลิส นครซานฟรานซิสโก และเมืองซาคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 11 – 12 
ธันวาคม 2557 โดยส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี เป็นผู้ประสานงาน
ด้านการศึกษาดูงาน และฝ่ายการเกษตรฯ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน โดยคณะข้าราชการ
ได้พบและหารือกับหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

- กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (นายเจษฎา กตเวทิน) 
- ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจ านครลอสแอนเจลิส 
- ผู้น าเข้าข้าวจากประเทศไทย บริษัท Sun Lee, Inc. 
- ผู้น าเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากไทย บริษัท LAX-C, Inc. 
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าว California State Department of Agriculture Seed 
- สมาคม California Crop Improvement Association 
- คณะกรรมการ California Rice Research Board 
- มหาวิทยาลัย University of California, Davis (UC Davis) 
- เยี่ยมชมนาข้าว Mathew Farms ขนาดใหญ่พ้ืนที่ 15,000 ไร่ 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน 

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นจากนักธุรกิจผู้น าเข้า     
ข้าวไทยในสหรัฐฯ รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวของสหรัฐฯ ซึ่งมีผลผลิต
ข้าวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของแคลิฟอร์เนียเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง โดยเป็นผลจากการ
ศึกษาวิจัยและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยและ
ด าเนินงานในลักษณะคณะกรรมการ ข้อมูลที่ได้รับสามารถใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าวของไทยได้ 

6.2 การศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในนครลอสแอนเจลิสของคณะเจ้าหน้าที่ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ตามท่ีฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West ครั้งที ่35 ประจ าปี 2558 
ในลักษณะ Tabletop เพ่ือเผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารจากธรรมชาติของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายใน
ระดับสากล โดยใช้ชื่ อว่ า  Natural Products of Thailand ระหว่ างวันที่  6 – 8 มีนาคม 2558                
ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย หลังเสร็จสิ้นงานแล้ว 
จึงได้น าคณะเจ้าหน้าที่ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น าโดยเลขาธิการ (นายศักดิ์ชัย      
ศรีบุญซื่อ) และคณะ ศึกษาดูงานสินค้าธรรมชาติในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง พบว่าในซุปเปอร์
มาเก็ตและตลาดของเกษตรกร   (Farmer’s Market) หลายแห่งที่ได้เยี่ยมชม มีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติขนาดใหญ่ น้ ามะพร้าว ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์บ ารุงสุขภาพและความ
งามจากมะพร้าว เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง มีผู้ผลิตและชนิดสินค้าหลากหลาย แสดงให้เห็นว่าเป็น
สินค้าเหล่านี้ที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการในตลาดสหรัฐฯ 
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6.3 การศึกษาดูงานด้านการตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น  าเพื่อการส่งออก ระบบการควบคุม
น าเข้า-ส่งออก และเงื่อนไขการน าเข้าสัตว์น  ามีชีวิตของสหรัฐอเมริกาของคณะเจ้าหน้าที่
กรมประมง 
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ในสหรัฐอเมริกา ส าหรับการศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น้ า
เพ่ือการส่งออก ระบบการควบคุมน าเข้าส่งออก และเงื่อนไขการน าเข้าสัตว์น้ ามีชีวิตของสหรัฐฯ ของคณะ
เจ้าหน้าที่กรมประมง ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2558 ณ มลรัฐฟลอริดาและแคลิฟอร์เนีย โดยมี
รองอธิบดีกรมประมง (นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) เป็นหัวหน้าคณะ เจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้ศึกษา  
ดูงานและหารือกับหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

- หน่วยงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐ Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), 
US Department of Agriculture (USDA) เมือง Gainesville มลรัฐฟลอริดา 

- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า The Florida Aquarium Downtown เมือง Tampa มลรัฐฟลอริดา 
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- ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 5 D Tropical เมือง Plant City มลรัฐฟลอริดา 
- ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม Segrest Farm เมือง Gibsonton มลรัฐฟลอริดา 
- ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม  Black Water Creek เมือง Eustis มลรัฐฟลอริดา 
- หน่วยงานของกระทรวงสัตว์ป่าและสัตว์น้ า US Fish and Wildlife Service (US FWS)  ในนคร

ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
- ร้านจ าหน่ายสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงามหลายแห่งในมลรัฐฟลอริดาและแคลิฟอร์เนีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการศึกษาดูงาน 

การศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตรวจสอบรับรองสุขภาพสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก ระบบ
ควบคุมการน าเข้า-ส่งออก และเงื่อนไขการน าเข้าสัตว์น้ ามีชีวิตของสหรัฐฯ ของคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง
ในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้ได้รับทราบข้อก าหนดและกฎระเบียบทั้งการน าเข้าและ
ส่งออกสัตว์น้ ามีชีวิตของสหรัฐฯ รวมถึงข้อกังวลและสาเหตุของการปฏิ เสธสินค้าจากประเทศต่างๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังสามารถท าความรู้จักและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของ
สหรัฐฯ เพ่ือการประสานงานร่วมกันในอนาคต การได้มีโอกาสหารือกับผู้ประกอบการน าเข้า บรรจุ        
ฟาร์มเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง รวมทั้งสถานที่จ าหน่ายปลีก ท าให้ได้รับทราบสถานการณ์และความก้าวหน้า
ด้านการศึกษาวิจัยสายพันธุ์ปลาสวยงาม รวมถึงแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคสหรัฐฯ สามารถใช้ข้อมูล
เหล่านี้ในการวางแผนด้านงานวิจัยและการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศต่อไป 
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6.4 การประชุมหารือกับภาครัฐและเอกชนของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการน าเข้า
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ของคณะเจ้าหน้าที่ส านักการเกษตรต่างประเทศ 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง
ส าหรับการประชุมหารือระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ส านักการเกษตรต่างประเทศ น าโดย นายฉันทานนท์    
วรรณเขจร ผู้อ านวยการส านักการเกษตรต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาปฏิบั ติราชการระหว่างวันที่              
27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2558 โดยได้หารือกับหน่วยงานและศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- บริษัท H.C. Foods, Inc. 
- บริษัท Red Chamber Co., Ltd. 
- บริษัท Chicken of the Sea Frozen Foods 
- ชมท่าเรือนครลอสแอนเจลิส (Tour of Port Los Angeles) และพบและหารือกับผู้บริหารท่าเรือ

นครลอสแอนเจลิส 
- พบและหารือกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ FDA (Food and Drug Administration)  ประจ านคร

ลอสแอนเจลิส 
- พบและหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ USDA ประจ านครลอสแอนเจลิส 
- เยี่ยมชมตลาดและซุปเปอร์จ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของชาวเอเชียในนครลอสแอนเจลิส 

และไฮเปอร์มาเก็ตส าหรับขายส่ง (Costco, Walmart) และซุปเปอร์มาเก็ตจ าหน่ายสินค้า
ธรรมชาติ (Natural Products) และสินค้าอินทรีย์ (Organics) เช่น Whole Foods, Erewhon 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน 

จากผลการหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของสหรัฐฯ ในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง
พบว่า สินค้าเกษตรและอาหารไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบราคากับสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ เช่น กุ้งจากการ
เพาะเลี้ยง ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนสินค้าเนื่องจากปัญหาโรค EMS อีกด้วย ส่วนข้าวหอมมะลิ    
แม้คุณภาพข้าวของไทยจะดีกว่าแต่มีราคาแพง ประกอบกับผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะคุณภาพได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้ข้าวเวียดนามมีอัตราการเติบโตของตลาดสูงกว่า ปัญหาหลักของสินค้าอาหารส าเร็จรูป        
คือความไม่ถูกต้องของฉลากสินค้า โดยเฉพาะรูปแบบการแสดงวันหมดอายุ  รวมทั้งหน่วยน้ าหนักหรือ   
ขนาดสินค้า ไทยควรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้น าเข้า ทั้งในเรื่องความแน่นอนและสม่ าเสมอของผลผลิต 
และลดต้นทุนการผลิต ส่วนเรื่องภาพลักษณ์สินค้าประมงของไทย ผู้ประกอบการเห็นว่า ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารของผู้บริโภค หรือจัดท าบทความประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
น าเสนอการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย 
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ส่วนที่ 7 
กิจกรรมอื่นๆ 

 
7.1   การน าผู้ประกอบการเม็กซิโกเข้าพบและหารือกับภาครัฐและเอกชนของไทย 

บริษัท Frutos del Mar ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของเม็กซิโก ได้ขอความอนุเคราะห์
ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก โดยต้องการน้าเข้าลูกพันธุ์ปลาเก๋ารวมถึงสินค้าประมงจาก
ประเทศไทย โดยกงสุลฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานการขอเข้าพบและน้าเข้าพบกับหน่วยงานต่างๆ ใน
ประเทศไทยระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่บริษัท Frutos del Mar จ้านวน 3 คน 
ได้แก่ 1) Mr. Luis Miguel Aguiar Perez, General Manager 2)   Mr. Carlos Alberto Farias Castro, 
Production Manager แ ล ะ  3 )  Mr. Guillaume Baoucaud, In Charge of Marine Species 
Reproduction Projects โดยได้เข้าพบและหารือกับ กรมประมง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย       
บริษัท KCF Processing & Marketing Co., Ltd. บริษัท Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. 
บริษัท KF Foods Limited บริษัท อ่าวไทย โฟรเซ่นฟูดส์ จ้ากัด และบริษัท Charoen Pokphand Foods 
Public Co., Ltd. 
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บริษัท Frutos del Mar แจ้งว่า ขณะนี้ประเทศเม็กซิโกมีความประสงค์น้าเข้าสินค้าประมงเพ่ือการบริโภค
ในประเทศเป็นอันมาก โดยบริษัทฯ เองมีความต้องการน้าเข้าสินค้าประมงแบบรวมชนิด (Mixed 
Container) ประมาณเดือนละ 60 ตัน บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของผู้ประกอบการข้างต้น โดยได้
แสดงความชื่นชมในระบบการผลิตที่ทันสมัย และระบบควบคุมการผลิตระดับสากลของไทย โดยประสงค์
ติดต่อธุรกิจเพ่ือน้าเข้าสินค้าประมงจากผู้ประกอบการเหล่านี้ต่อไปในอนาคต 

7.2    การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ  
7.2.1  การประชุม The 7th McGill Conference on Global Food Security 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ เข้าร่วมการประชุม  The 7th McGill Conference on Global Food Security 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 ณ เมือง Montreal ประเทศแคนาดา เพ่ือรับทราบการด้าเนินงาน
ด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งไทยสามารถน้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ของประเทศได้ ที่ประชุมสรุปว่า การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรมพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิม
สูงขึ้น สามารถต้านทางโรคและเพ่ิมสารอาหาร การวิจัยพัฒนาวัคซีนส้าหรับปศุสัตว์ การปรับปรุงเทคโนโลยี
เพ่ือบริหารจัดการน้้าให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตรสูงสุด การเข้าถึงที่ดินส้าหรับท้าการเกษตร การให้
ความรู้แก่ประชากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทสตรีใน
ชุมชน คือบทสรุปแนวทางในการจัดการความมั่นคงด้านอาหารของโลก 
 

7.2.2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการตรวจรับรองล่วงหน้า (Pre-clearance Program) 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการตรวจรับรองล่วงหน้า              
(Pre-clearance Program) ส้าหรับผลไม้ฉายรังสีของหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection 
Service (APHIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือ US Department of Agriculture (USDA) 
ระหว่างวันที่  12 – 16 มกราคม 2558 ณ ประเทศไทย  

การประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับส้านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ     
ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ       
ภาคส่วน ปัญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับขอการรับรองและการต่ออายุ GAP ข้อก้าหนดในการต้องน้า
เอกสารใบรับรอง GAP ที่ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตรมาแสดงแก่ Cooperator รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการฉายรังสีที่เพ่ิมขึ้น แต่คุณภาพสินค้ากลับลดลง สินค้าบางชนิดไม่เหมาะกับการฉายรังสี      
เห็นควรที่ภาครัฐจะศึกษาวิธีก้าจัดศัตรูพืชแบบอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลไม้ลดลงด้วย ผู้เข้าร่วม
การสัมมนายังได้ศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้  

- โรงบรรจุผลไม้ของบริษัท Asia Exotic Co., Ltd. ในจังหวัดปทุมธานี และบริษัท Valavi Co., Ltd. 
จังหวัดสมุทรปราการ 

- สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี โดยเยี่ยมชมสวนล้าไยจ้านวน 2 แห่ง และสวนมังคุดจ้านวน 1 แห่ง 
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) จากกรมวิชาการเกษตร 

- โรงฉายรังสีของบริษัท Synergy Health Irradiation ในจังหวัดชลบุรี       
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การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงาน APHIS/USDA ประสบความส้าเร็จในการท้าให้     
ทุกฝ่ายซึ่งเข้ามารับหน้าที่ใหม่ได้ท้าความรู้จักกัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการตรวจรับรองผลไม้ฉายรังสี
ล่วงหน้าหรือ Pre-clearance program  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนของ
ไทยรวมถึงเกษตรกรกับหน่วยงาน APHIS/USDA ของสหรัฐฯ และแสดงความจริงใจที่ฝ่ายไทยต้องการผลิต
และส่งออกผลไม้ฉายรังสีที่ได้คุณภาพและเป็นไปตามข้อก้าหนดของสหรัฐฯ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ทุกฝ่าย      
ที่เกี่ยวข้องได้แสดงข้อคิดเห็น เสนอปัญหา อุปสรรค และค้าแนะน้า เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด้าเนินการและแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป 

7.2.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศตามนโยบายส าคัญปี 2558 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศตามนโยบาย
ส้าคัญปี 2558 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดยส้านักการเกษตร
ต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้อ้านวยการส้านักงานที่ปรึกษาการเกษตรใน
ต่างประเทศ และกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) โดยได้รับมอบนโยบายการด้าเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการน้า    
นโยบายด้านการต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงได้ร่วมประชุมหารือกับ
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หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ศึกษาดูงาน ณ บริษัท K Fresh จ้ากัด จังหวัดสมุทรสาคร และเยี่ยมชมร้านจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวและมะพร้าวแปรรูปของบริษัทฯ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.2.4  การสัมมนา เรื่อง โอกาสของการฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผักและผลไม้สด     

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง โอกาสของการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผัก
และผลไม้สดระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2556 ณ Beckman Hall, Chapman University มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย การสัมมนานี้จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ หน่วยงานจัดการสัมมนา ได้แก่ 
หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์  (Animal and Plant Health Inspection Service, 
APHIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (US Department of Agriculture, USDA) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผักและผลไม้สดของสหรัฐฯ และ Chapman University โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้สนใจส่งออกผักผลไม้สดจากสหรัฐฯ ไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ก้าหนดให้ต้องมีการฉายรังสี เช่น 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมการสัมมนาเพ่ือต้องการรับทราบข้อก้าหนดด้าน
การฉายรังสีของสหรัฐฯ รวมถึงสถานการณ์การฉายรังสีในสินค้าผักผลไม้สด ทั้งที่มีการน้าเข้าและส่งออกของ
สหรัฐฯ 
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7.2.5  การประชุมทีมประเทศไทยในวาระที่นายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าประชุมสมัชชา        
สหประชาติ ครั้งที่ 70  

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทยในวาระที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เยือนนครนิวยอร์กเพ่ือเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๗๐ ระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 
2558 ณ โรงแรม One UN ในนครนิวยอร์ก ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าส้านักงานหรือผู้แทน       
หน่วยราชการทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ รวม 25 คน จาก 13 หน่วยงาน โดยผู้แทนจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้แก่ ผู้อ้านวยการส้านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ้ากรุงวอชิงตัน ดี ซี และ
กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจ้าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 

 

 

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีเน้นย้้าให้ทุกหน่วยงานช่วยกันท้างานเพ่ือประโยชน์ของชาติ และท้าความเข้าใจกับฝ่ายสหรัฐฯ 
ถึงสถานการณ์ภายในประเทศ การมีธรรมาภิบาล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบูรณาการการท้างาน 
โดยผู้อ้านวยการส้านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ้ากรุงวอชิงตัน ดี ซี ได้รายงานเกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act) ที่สหรัฐฯ มีการลงนามและ
มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ในระหว่างออกกฎระเบียบเพ่ิมเติมซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2558 ทั้งนี้ 
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้น้าเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสหรัฐฯ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว 
นอกจากนี้ยังได้รายงานเกี่ยวกับคณะท้างานเฉพาะกิจเพ่ือต่อต้านการท้าการประมงผิดกฎหมายและการ
บิดเบือนข้อมูลบนฉลากสินค้าอาหารทะเลของสหรัฐฯ โดยเห็นว่า หากไทยสามารถด้าเนินการแก้ปัญหา IUU 
ภายใต้กรอบสหภาพยุโรปได้ก็น่าจะมีส่วนช่วยในส่วนของสหรัฐฯ ได้  
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7.3    การศึกษาดูงานด้านการเกษตรร่วมกับกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ร่วมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรที่ประจ้าอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่ในสหรัฐฯ ในการศึกษาดูงานด้านการเกษตรในมลรัฐอาร์คันซอส์และหลุยส์เซียน่า ระหว่างวันที่        
30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2558 จัดโดยหน่วยงาน Office of Foreign Service Operations, Foreign 
Agricultural Service (FAS) ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เพ่ือรับทราบสถานการณ์
และนโยบายด้านการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ และเป็นการ
เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเจ้าหน้าที่ USDA กับกระทรวงเกษตรของประเทศต่างๆ ที่ประจ้าอยู่ในสหรัฐฯ 
ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ USDA จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี ในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 28 คน จาก         
22 ประเทศ โดยได้ศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้ 

- ฟาร์มเลี้ยงไก่ Tyson Foods and Broiler Farm และ Discovery Center หรือศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

- ส้านักงานใหญ่ซุปเปอร์มาเก็ต Walmart Headquarters 
- โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากถ่ัวแระญี่ปุ่น American Vegetable Soybean and Edamame  
- โรงงานผลิตไวน์ Post Winery and Vineyard 
- ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาและฟาร์มเพาะเลี้ยง Keo Fish Farms Inc. 
- ไร่ปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง และฝ้าย Brantley Farm  
- หน่วยงานวิจัยข้าวของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ Dale Bumpers National Rice Research 

Center, ARS, USDA 
- พบผู้บริหารของเมือง City of Vidalia มลรัฐหลุยส์เซียน่า 
- สถานที่เก็บเมล็ดพืช (ไซโล) และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ Louise Dryfus Commodities 

Commercial Office and GIPSA/FGIS Inspection Lab 
- การสัมมนากับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  Agricultural Trade 

Roundtable ณ Louisiana State University (LSU) AgCenter 
- สถาบันวิจัยของสมาคมผู้ผลิตน้้าตาล Audubon Sugar Institute and American Sugar 

Cane League 
- ห้องเย็นรับฝากสินค้า New Orleans Cold Storage at Port of New Orleans  
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การศึกษาดูงานด้านการเกษตรของสหรัฐฯ ได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับทราบข้อมูลด้านการ
การเกษตรและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ โดยที่ภาครัฐให้ความส้าคัญกับการเกษตรเป็นอย่างมาก      
มีการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเห็นว่าสินค้าเกษตรเป็นแหล่ง
อาหารที่ส้าคัญ ภาครัฐมีนโยบายให้ความช่วยเหลือและอุดหนุนจึงได้จัดท้ากฎหมาย  Farm Bill ขึ้น        
ฉบับล่าสุดคือปี ค.ศ. 2014 เน้นลดการให้เงินอุดหนุนโดยตรง แต่ใช้การสนับสนุนด้านเงินทุนศึกษาวิจัย
เพ่ือปรับปรุงและคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของสหรัฐฯ รวมถึงการประกันความเสียหาย
ของพืชผล เกษตรกรของสหรัฐฯ ที่พบส่วนใหญ่มีความรู้และให้ความส้าคัญกับการศึกษาวิจัย อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารเน้นการท้า Contract Farming เพ่ือให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและมีตลาด
รองรับได้ ลดปัญหาสินค้าราคาตกต่้าและล้นตลาด กระทรวงเกษตรฯ อาจพิจารณาใช้แนวทางที่เหมาะสม
และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ของสหรัฐฯ ประกอบการก้าหนดนโยบายด้านการเกษตรของไทยในโอกาส
ต่อไป 

7.4  โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ประมงไทยในสหรัฐอเมริกา และแนวทางการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับงบประมาณประจ้าปี 2558 จ้านวน 400,000 บาท เพ่ือด้าเนินโครงการศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ประมงไทยในสหรัฐฯ และแนวทางส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานะและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ประมงที่น้าเข้าจากประเทศไทย
ในตลาดสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ประมงของไทย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาสถานะผลิตภัณฑ์ประมงที่น้าเข้าจากไทยมายังสหรัฐฯอเมริกา โดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งที่ส้าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม เอกวาดอร์ แคนาดา และจีน และวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบ เสียเปรียบ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาปี 2554 – 2558 รวมระยะเวลา 5 ปี    
ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์จากข้อมูล สถิติ 
เอกสารอ้างอิง การส้ารวจตลาดในเขตนครลอสแอนเจลิส และสัมภาษณ์ผู้น้าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงไทย      
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รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่า โอกาสและศักยภาพของไทยในด้านการแข่งขันยังมีความ
เป็นไปได้อยู่บ้าง แต่ยังคงเสียเปรียบประเทศคู่แข่งในหลายด้าน เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูงมาก ประเทศ
คู่แข่ง  ต่างพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิต อีกท้ังยังได้เปรียบเรื่องค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่า 
ภาครัฐและเอกชนจึงต้องร่วมมืออย่างจริงจัง ในการเพ่ิมศักยภาพด้านความสามารถในการแข่งขัน ภาครัฐ
ต้องเร่งประชาสัมพันธ์และเดินหน้าสื่อสารท้าความเข้าใจกับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับการด้าเนินการของ
รัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและการท้าการประมงตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิด
การเจรจาให้สหรัฐอเมริกายอมรับมาตรฐานการรับรองของไทย และสนับสนุนผู้ผลิตให้สามารถผลิตสินค้า
ประมงที่มีความยั่งยืน ซึ่งไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตมากกว่าประเทศคู่แข่ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมสัดส่วนทาง
การตลาด และเรียนคืนฐานผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประมงจากไทยที่สูญเสียไปกลับมา ทั้งนี้ สามารถอ่านรายงาน
ฉบับเต็มได้จากเว็บไซต ์www.thaiagrila.com ของหน่วยงาน  

 

 

http://www.thaiagrila.com/
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