
1/4 
 

รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน มกราคม 2566 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน ธันวาคม 2565 สหรัฐฯ น ำเข้ำสินค้ำเกษตร (รวมผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ แต่ไม่รวม
ผลิตภัณฑ์จำกป่ำและเอทำนอล) จำกทั่วโลก คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมด 18,174.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือน
ก่อนหน้ำร้อยละ 1.92  โดยน ำเข้ำจำกประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ำ 366.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อน
หน้ำร้อยละ 6.29 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดของไทยในสหรัฐฯ ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2.02 ส ำหรับมูลค่ำของสินค้ำ 5 
อันดับแรกที่สหรัฐฯ น ำเข้ำจำกไทยสูงสุดในเดือน ธันวาคม 2565 มีดังนี้   

1. อาหารสุนัขและแมว น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 63.07 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 5.17 และเพิ่มขึ้น
จำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำสูงถึงร้อยละ 15.70 

2. ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 51.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 2.56 แต่เพิ่มขึ้น
จำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 43.67 

3. ข้าว น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 39.47 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 19.71 แต่ลดลงร้อยละ 

1.28 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวขำวและ

ข้ำวกล้อง) เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 38.06 โดยมีปริมำณกำรน ำเข้ำทั้งหมด 28,659 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 

27.06 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.56 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวทั้งหมดจำกประเทศไทย  

4. ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 29.97 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 42.24 
และลดลงจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำสูงถึงร้อยละ 5.87 

5. กุ้งและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 27.76 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 28.53 และลดลง
จำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 45.32 

ข้อสังเกต  
ภำพรวมกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยในเดือนธันวำคม 2565 ทั้งปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำปรับตัวลดลงเมื่อ

เทียบกับเดือนพฤศจิกำยน 2565 โดยสินค้ำเกษตรไทยที่ส ำคัญที่มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ 
ได้แก่ ทูน่ำและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ และมะขำมสด ในขณะที่มูลค่ำกำรน ำเข้ำอำหำร
สุนัขและแมว ข้ำว สับปะรดกระป๋อง มะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ กล้วยไม้ และทุเรียนสด ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ำ  
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รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์กำรอำหำรและยำ
ของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจ ำเดือน มกราคม 2566 แสดง                  
กำรปฏิเสธกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทยและประเทศคู่แข่งที่ส ำคัญ ดังนี้ 

- ประเทศไทย  US.FDA ปฏิเสธกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิต 6 รำย จ ำนวนสินค้ำ 15 entry line ดังนี ้

ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน  
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Prem Food Company   ผลิตภัณฑ์มะพร้ำว  1 ผู้ผลิตไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตอำหำร
กระป๋องที่มีควำมเป็นกรดต่ ำและชนิดที่
ปรับกรด ไม่แจ้ งกระบวนกำรผลิต
อำหำรภำยใต้กฎระเบียบ 21 CFR Part 
108 

2. Thai World 
Import&Export Co., Ltd 

ถั่วเขียว 
 

3 สำรก ำจัดศัตรูพืช 

3. Nathan Trading Co., 
Ltd.   

ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์ 

7 สินค้ำยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำเทียบเท่ำ
กับมำตรฐำนสหรัฐฯ ผู้กระจำยสินค้ำ
เบื้องต้น (Initial Distributor) ไม่ลงทะเบียน
ภำยใต้ข้อก ำหนด 1 CFR 807.20 (a)(5)  

4. STGT Surat Thani   ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์ 

2 สินค้ำมีจุดบกพร่องหรือมีรู 

5. Sri Trang Gloves 
(Thailand) Co., Ltd. 
(Suratthani Branch)   

ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์ 

1 สินค้ำมีจุดบกพร่องหรือมีรู 

6. THAI MEDICAL GLOVE 
CO LTD   

ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์ 

1 ผู้กระจำยสินค้ำเบื้องต้น (Initial Distributor) 
ไม่ลงทะเบียนภำยใต้ข้อก ำหนด 1 CFR 
807.20 (a)(5)  สถำนประกอบกำรทีท่ ำกำร
ผลิต จัดเตรียม แปรรูป สินค้ำไม่ขึ้น
ทะเบียนภำยใต้มำตรำ 510 สินค้ำไม่
เป็นไปตำมมำตรำ 510(j) หรือ 510(k) 

- ประเทศคู่แข่ง 

 ประเทศ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผู้ประกอบกำร 31 รำย   
- จ ำนวน 86 Entry Line 

พุทรำและผลิตภัณฑ์  
เห็ด ผักและผลิตภัณฑ์ 
อ งุ่ น แ ล ะผลิ ตภั ณฑ์            
ผักโขมและผลิตภัณฑ์  
พริกไทย ปู ปลำพอลลอ็ก 
ปลำจวด ปลำนิล ปลำ

ปนเปื้อน ซัลโมเนลล่ำ สิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะ
ส ำหรับกำรบริโภค พบวัตถุเจือปนอำหำรที่ไม่ปลอดภัย 
สำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ เมลำมีน ยำ
สัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญำต อำหำรผลิต แปรรูป หรือบรรจุใน
สถำนประกอบกำรที่ไม่สะอำด 
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กะพง ปลำไหล ขนมอบ 
(Bakery) ข น ม ห ว ำ น 
ช็อกโกแลต น้ ำผลไม้ ชำ 
ข้ำวสำลี บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป 
โยเกิร์ต ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์ 

ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุชื่อสำมัญของส่วนผสม ไม่ระบุชื่อ
และที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ หรือผู้แจกจ่ำยสินค้ำ ไม่ระบุ
ปริมำณ/น้ ำหนัก/จ ำนวนที่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็น
เป็นภำษำอังกฤษ  ไม่ระบุข้อมูลโภชนำกำรครบถ้วนตำม
ข้อก ำหนด ไม่ระบุสำรก่อภูมิแพ้ 
สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้ำมีจุดบกพร่องหรือมีรู 

2. เวียดนาม 

- ผู้ประกอบกำร 12 รำย   
- สินค้ำ 31 Entry Line 

ปลำทูน่ ำ  ปลำกะพง 
ปลำจวด ปลำอีโต้มอญ 
(Mahi Mahi) ปลำ หอย 
ข่ำอบเชย พริกไทย เห็ด 
มะม่วงหิมพำนต์  

ปนเปื้อน  สำรก ำจัดศัตรูพืช สำรพิษที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภำพ สิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะ
ส ำหรับกำรบริโภคเป็นอำหำร ซัลโมเนลล่ำ  
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นเป็นภำษำอังกฤษ ไม่
ระบุข้อมูลโภชนำกำรครบถ้วนตำมข้อก ำหนด ระบุข้อมูลไม่
ถูกต้องและอำจท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดได้ 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ประจ ำเดือน มกราคม 2566 ไม่พบกำรเพิ่มช่ือผลิตภัณฑ์ หรือ

บริษัทไทยในบัญชีรำยช่ือ Red List และ Green List ในรำยงำน Import Alert  

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
จำกกำรส ำรวจตลำดผลไม้เขตร้อนในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงในวันที่ 30 มกรำคม 2566 พบว่ำมี
ส้มโอจำกเวียดนำมวำงจ ำหน่ำย ซึ่งส้มโอจำกเวียดนำมจะต้องก ำจัดศัตรูพืชด้วยกำรฉำยรังสีที่ควำมเข้มข้น 150 
เกรย์ ส ำหรับส้มโอจำกไทยนั้น ในปัจจุบัน สหรัฐฯ อนุญำตกำรน ำเข้ำส้มโอจำกไทยได้โดยจะต้องก ำจัดศัตรูพืชด้วย
กำรฉำยรังสีที่ควำมเข้มข้น 400 เกรย์ อย่ำงไรก็ดี ผู้ส่งออกไทยไม่ได้ส่งออกส้มโอภำยใต้โครงกำรตรวจรับรอง
ล่วงหน้ำ (Preclearance Program) เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวมิได้ด ำเนินงำนในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 รวมถึง
ต้นทุนกำรผลิตและกำรขนส่งที่สูงขึ้นมำก อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันค่ำระวำงกำรขนส่งได้ปรับลดลงจนเท่ำกับในช่วง
ก่อนหน้ำโควิด-19 ดังนั้น หำกไทยสำมำรถส่งออกส้มโอและผลไม้เขตร้อนอ่ืนๆ ซึ่งมีรสชำติและคุณภำพดีเป็นที่
ยอมรับมำได้โดยเร็ว ก็จะท ำให้สำมำรถฟื้นฟูควำมเชื่อมั่นและส่วนแบ่งทั้งในกลุ่มตลำดผู้บริโภคชำวเอเชียและ
อเมริกันของสหรัฐฯ ได้  

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 

 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ยกระดับการบังคับใช้ข้อก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2566 
หน่วยงำน USDA Organic Program ได้เผยแพร่ระเบียบว่ำด้วยเรื่องกำรยกระดับกำรบังคับใช้ข้อก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ฉบับสมบูรณ์ (Strengthening Organic Enforcement) ซึ่งเป็นผลมำจำกข้อเรียกร้องจำกภำคอุสำหกรรมที่
ต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงข้อก ำหนดด้ำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้เป็นปัจจุบัน และข้อแนะน ำจำกหน่วยงำน National 
Organic Standards Board โดยระเบียบดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลและกำรบังคับใช้ระเบียบด้ำน
กำรผลิต จัดกำร และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ปกป้องหลักกำรเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มควำมมั่นใจต่อฉลำก USDA 
Organic แก่เกษตรกรและผู้บริโภค ด้วยกำรสนับสนุนให้มีระบบกำรควบคุมสินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่แข็งแกร่ง ยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ฟำร์มถึงตลำด เพิ่มอ ำนำจกำรก ำกับดูแลสินค้ำน ำเข้ำ และกำรบังคับใช้
ข้อก ำหนดด้ำนสนิค้ำเกษตรอินทรีย์ที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงกำรเพิ่มอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำร
รับรอง เป็นต้น ทั้งนี้ ระเบียบจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มีนำคม 2567 
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 สถานการณ์ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ยังคงด ำเนินต่อไปในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยงำน USDA APHIS คำดว่ำ
สถำนกำรณ์จะยังคงด ำเนินต่อไปและอำจพบสัตว์ปีกติดเชื้อมำกขึ้น ปัจจุบันได้รับกำรยืนยันกำรระบำดใน 47 มลรัฐ 
และมีสัตว์ปีกติดเชื้อกว่ำ 58.35 ล้ำนตัว เพิ่มขึ้นจำก 57.83 ล้ำนตัว ในเดือนที่ผ่ำนมำ โดยมีเทนเนสซีเป็นมลรัฐที่มี  
กำรยืนยันพบสัตว์ปีกติดเชื้อมำกที่สุด  

 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ 

กุมภาพันธ์  2566 


