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

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน มกราคม 2566 สหรัฐฯ น ำเข้ำสินค้ำเกษตร (รวมผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ แต่ไม่รวม
ผลิตภัณฑ์จำกปำ่และเอทำนอล) จำกทั่วโลก คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมด 19,532.66 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือน
ก่อนหน้ำร้อยละ 7.47  โดยน ำเข้ำจำกประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ำ 423.48 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อน
หน้ำร้อยละ 16.37 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดของไทยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 2.17 ส ำหรับมูลค่ำของสินคำ้ 
5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น ำเข้ำจำกไทยสูงสุดในเดือน มกราคม 2566 มีดังนี้   

1. อาหารสุนัขและแมว น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 66.45 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 5.36 และเพิ่มขึ้น
จำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำสูงถึงร้อยละ 22.43 

2. ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 64.64 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 25.71 และ
เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 59.28 

3. ข้าว น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 55.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำมำกถึงร้อยละ 40.61 และเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวขำว

และข้ำวกล้อง) เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 34.44 โดยมีปริมำณกำรน ำเข้ำทั้งหมด 40,208 ตัน คิดเป็น

มูลค่ำ 36.38 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.55 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวทั้งหมดจำกประเทศไทย  

4. ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 36.86 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 22.99 
และเพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 4.33 

5. กุ้งและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 32.72 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 17.87 แต่ลดลง
จำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 29.88 

ข้อสังเกต  
ภำพรวมกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยในเดือนมกรำคม 2566 ทั้งปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำปรับตัวเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับเดือนธันวำคม 2566 โดยสินค้ำเกษตรไทยที่ส ำคัญที่มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ 
ได้แก่ อำหำรสุนัขและแมว ทูน่ำและผลิตภัณฑ์ ข้ำว กุ้งและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ สับปะรดกระป๋อง 
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มะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ และมะขำมสด ในขณะที่มูลค่ำกำรน ำเข้ำกล้วยไม้ และทุเรียนสด ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ำ  

รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์กำรอำหำรและยำ
ของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจ ำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 แสดง                  
กำรปฏิเสธกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทยและประเทศคู่แข่งที่ส ำคัญ ดังนี้ 

- ประเทศไทย  US.FDA ปฏิเสธกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิต 5 รำย จ ำนวนสินค้ำ 7 entry line ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน  
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. O-Cha Food Pack Co., 
Ltd. 

ใบย่ำนำง 1 ซัลโมเนลล่ำ 

2. NR. INSTANT PRODUCE 
CO., LTD. 

ปู 1 สิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะ
ส ำหรับกำรบริโภค 

3. Nathan Trading Co., 
Ltd.   

ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์ 

3 สินค้ำยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำเทียบเท่ำ
กับมำตรฐำนสหรัฐฯ  

4. Bright time intertrade 
ltd. part 

ผลิตภัณฑ์มะขำม 1 สิ่ งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่ เหมำะ
ส ำหรับกำรบริโภค 

5. SWEET BEE FARM CO. ผลิตภัณฑ์มะขำม 1 สิ่ งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่ เหมำะ
ส ำหรับกำรบริโภค 

 
- ประเทศคู่แข่ง 

 ประเทศ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผู้ประกอบกำร 15 รำย   
- จ ำนวน 32 Entry Line 

เห็ด  ผลิตภัณฑ์พุทรำ 
ข้ำวโพด หน่อไม้ ขนมรส
เนย ปลำพอลล็อก ถุงมือ
ยำงทำงกำรแพทย์ 

ปนเปื้อน  สิ่ งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับ                                                
กำรบริโภค สำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ 
สำรก ำจัดศัตรูพืช สินค้ำไม่ได้มำตรฐำน สำรพิษที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ เมลำมีน ลิสทีเรีย  
ฉลากไม่ถูกต้อง ระบุข้อมูลไม่ถูกต้องและอำจท ำให้
ผู้บริโภคเข้ำใจผิดได้ 
สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้ำมีจุดบกพร่องหรือมีรู 

2. เวียดนาม 

- ผู้ประกอบกำร 11 รำย   
- จ ำนวน 22 Entry Line 
 

กุ้ ง  ปลำทูน่ ำ  ปลำไข่  
(Smelt) ห อ ย ท ำ ก
พริกไทย  ชำ  สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์มะขำม แป้ง
มันส ำปะหลั ง มะม่วง    
หิ มพำนต์  ลู ก ก ว ำ ด
ช็อกโกแลต ขนมอบ 
(Bakery) 

ปนเปื้อน  สิ่ งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับ                             
กำรบริโภค สำรก ำจัดศัตรูพืช ไนโตรฟูแรนส์ ซัลโมเนลล่ำ 
ผลิ ตภั ณฑ์ ผ่ ำนกำรผลิ ต  แปรรู ป  หรื อบร รจุ  ใน
สภำพแวดล้อมที่ไม่สะอำด             
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นเป็นภำษำอังกฤษ ไม่
ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ หรือผู้แจกจ่ำยสินค้ำ 
ลักษณะและต ำแหน่งของฉลำกไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
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 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ประจ ำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 พบว่ำหน่วยงำน U.S.FDA 
ได้เพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์ปลำซำร์ดีนและปลำอ่ืนๆ (Fish, N.E.C.) ของบริษัท CK FROZEN FISH & FOOD CO., LTD 
ภำยใต้  Import Alert “Detention Without Physical Examination of Seafood Products Due to the 
Presence of Salmonella” เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2566 และเพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์ถุงมือยำงทำงกำรแพทย์ของ
บริษัท Innovative Gloves Co., Ltd. ภำยใต้ Import Alert “Surveillance and Detention Without Physical 
Examination of Surgeon's and Patient Examination Gloves” เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2566 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
หนวยงำนบริกำรตรวจสอบสุขภำพสตัวและพชื (Animal and Plant Health Inspection Service: APHIS) ภำยใต้
กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกำ (U.S. Department of Agriculture: USDA) ประกำศเปิดรับควำมคิดเห็น
สำธำรณะต่อร่ำงเอกสำรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชส ำหรับกำรน ำเข้ำมะพร้ำวอ่อนผลสด (Fresh Immature 
Coconut) จำกเวียดนำม โดยจะปิดรับควำมคิดเห็นในวันที่ 2 มีนำคม 2566 อนึ่ง กำรเปิดรับควำมเห็นดังกล่ำว
นับเป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกระบวนกำรเปิดตลำดสินค้ำผัก ผลไม้ พืช และผลิตภัณฑ์พืช มำยังสหรัฐฯ  

เวียดนำมเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภำพในกำรผลิตมะพร้ำวสด จำกสถิติกำรผลิตมะพร้ำวสดของ Statista 
ชี้ให้เห็นว่ำในปี 2564 เวียดนำมผลิตมะพร้ำวได้มำกกว่ำ 1.87 ล้ำนเมตริกตัน โดยเมือง Ben Tre เป็นแหล่งผลิตที่
ส ำคัญของเวียดนำม 

มะพร้ำวอ่อนผลสดถือเป็นหนึ่งในสินค้ำเกษตรส่งออกที่ส ำคัญของไทย โดยข้อมูลสถิติกำรค้ำของกระทรวงพำณิชย์
แห่งสหรัฐฯ ชี้ว่ำในปี 2565 สหรัฐฯ น ำเข้ำมะพร้ำวผลสดพิกัดภำษี HTS Code 0801190120: Coconuts, Fresh, 
In Shell จำกไทยมำกที่สุดเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็นมูลค่ำ 11.73 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 41.55 ของมูลค่ำ                            
กำรน ำเข้ำมะพร้ำวสดทั้งหมด โดยน ำเข้ำในปริมำณ 9 ,490 เมตริกตัน หรือร้อยละ 31.06 ของปริมำณกำรน ำเข้ำ
ทั้งหมด อีกทั้ง จำกกำรส ำรวจตลำดผลไม้เขตร้อนในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงพบว่ำ มะพร้ำวอ่อนผล
สดจำกไทยจะเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบในรสชำติ และครองส่วนแบ่งในตลำดผู้บริโภคชำวเอเชียและสหรัฐฯ 
มำนำน แต่หำกมะพร้ำวผลสดเวียดนำมได้รับอนุญำตน ำเข้ำอย่ำงเป็นทำงกำรในปริมำณมำกและสำมำรถ                                                          
วำงจ ำหน่ำยในรำคำที่ต่ ำกว่ำไทยมำกในช่วงแรก ก็อำจส่งผลต่อยอดจ ำหน่ำยของมะพร้ำวผลสดไทยในระยะสั้น 
อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ประกอบกำรไทยเตรียมควำมพร้อมและรับทรำบข้อมูลของคู่แข่งในตลำด พร้อมทั้งรักษำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตได้ต่อเนื่อง ในระยะยำวจึงคำดว่ำมะพร้ำวผลสดไทยจะยังคงเป็นทำงเลือกอันดับต้น
ของผู้บริโภคในตลำดสหรัฐฯ ได้ 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 

 สถานการณ์ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ยังคงด ำเนินต่อไปในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยงำน USDA APHIS คำดว่ำ
สถำนกำรณ์จะยังคงด ำเนินต่อไปและอำจพบสัตว์ปีกติดเชื้อมำกขึ้น ปัจจุบันได้รับกำรยืนยันกำรระบำดใน 47 มลรัฐ 
และมีสัตว์ปีกติดเชื้อกว่ำ 58.53 ล้ำนตัว เพิ่มข้ึนจำก 58.35 ล้ำนตัว ในเดือนที่ผ่ำนมำ โดยมีเพนซิลเวเนียเป็นมลรัฐที่
มีกำรยืนยันพบสัตว์ปีกติดเชื้อมำกที่สุด  

 NOAA เปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกลยุทธ์สินค้าสัตว์น้ าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2566 ส ำนักงำน                                   
กำรบริหำรมหำสมุทรและบรรยำกำศแหงชำติ (National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Marine 
Fisheries Service: NOAA) ได้ เผยแพร่ร่ำงกลยุทธ์สินค้ำสัตว์น้ ำแห่งชำติ  (Draft National Seafood Strategy) โดยมี
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จุดประสงค์เพื่อระบุแนวทำงในกำรสนบัสนุนและส่งเสริมควำมยืดหยุ่นแกภ่ำคอุตสำหกรรมประมงในสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญ อำทิ 
กำรเปลี่ยนแปลทำงสภำพอำกำศ โควิด-19 แรงงำนไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงำน NOAA มีเป้ำหมำยที่จะให้กำรประมงใน
สหรัฐฯ ด ำเนินไปอย่ำงยั่งยืน ภำคกำรประมงมีส่วนในกำรผลิตอำหำรได้อย่ำงต่อเนื่องและตอบโจทย์คุณค่ำทำงโภชนำกำรของ
ผู้บริโภคในสหรัฐฯ และเสริมสร้ำงเศรษฐกิจ พร้อมทั้งปรับปรุงห่วงโซ่กำรผลิตและโครงสร้ำงให้ทันสมัยโดยมีกิจกรรมที่เพิ่ม
คุณค่ำในสหรัฐฯ และเพิ่มโอกำสให้แก่แรงงำนภำคกำรประมง โดยหน่วยงำน NOAA จะร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินกำรกลยุทธ์ดังกล่ำวที่มุ่งเน้นเป้ำหมำย 4 ประกำร ได้แก่ (1) รักษำหรือเพิ่มกำรผลิตสัตว์น้ ำที่จับธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน (2) 
เพิ่มกำรผลิตสัตว์น้ ำเพำะเลี้ยงอย่ำงยั่งยืน (3) สนับสนุนกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ และ (4) เสริมสร้ำงภำคกำร
ประมงโดยรวม อนึ่ง หน่วยงำน NOAA จะปิดรับข้อคิดเห็นในวันที่ 16 มีนำคม 2566  

 USDA เผยแพร่รายงานเรื่องฟาร์มและพื้นที่ท าการเกษตร (Farm and Land in Farms) เมือ่วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2566 
หน่วยงำน USDA ได้เผยแพร่รำยงำนเร่ืองฟำร์มและพื้นที่กำรเกษตร ซึ่งระบุว่ำในปี 2564 ฟำร์มในสหรัฐฯ มีจ ำนวน
ประมำณ 2,012,050 แห่ง ลดลง 6,950 แห่ง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ ขณะที่พื้นที่กำรเกษตรทั้งหมดรวมเป็น 895,300,000 
เอเคอร ์ลดลง 1,300,000 เอเคอร์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยขนำดเฉลี่ยของฟำร์มในปี 2564 คือ 445 เอเคอร์ เพิ่มขึ้นจำก                                                              
ปกี่อนหน้ำที่ขนำดเฉลี่ยของฟำร์มอยู่ที่ 444 เอเคอร์  
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