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รายงานภาวะสินค้าสับปะรดในตลาดสหรัฐอเมริกา  

 

 
1. ความเป็นมา 

สับปะรดเป็นผลไมเ้ขตร้อนมีกลิ่นหอมรสชาติหวานกรอบอร่อยเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกมากที่สุด
เป็นอันดับที่สองรองจากกล้วยหอม โดยมีแหล่งที่ปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ คอสตาริกา ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย  บราซิล และ บางประเทศในทวีปแอฟริกา ส าหรับสหรัฐฯ มีพ้ืนที่เพาะปลูกสับปะรดเฉพาะในรัฐ
ฮาวาย โดยมีผู้เพาะปลูกที่ส าคัญเพียง 2 ราย คือ บริษัท Dole Food Co Inc. และบริษัท Maui Land and 
Pineapple Inc. มีพ้ืนที่การเพาะปลูกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 เอเคอร์ สามารถผลิตสับปะรดได้เพียงร้อยละ 0.1 
ของปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนี้ สหรัฐฯ ไม่มีโรงงานแปรรูปสับปะรดตั้งอยู่ใน
สหรัฐฯ แล้วในปัจจุบัน หลังจากท่ีบริษัท Maui Land and Pineapple Inc. ผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่รายสุดท้ายได้
ประกาศปิดกิจการโรงงานแปรรูปสับปะรดแห่งสุดท้ายไปเมื่อปลายปี 2552 ดังนั้น สหรัฐฯ จึงต้องพ่ึงพาการน าเข้า
สับปะรดสดและสับปะรดแปรรูปจากประเทศผู้ผลิต ได้แก่ คอสตาริกา เม็กซิโก ฮอนดูรัส ฟิลิปปินส์ และไทย เกือบ
ทั้งหมด  

2. ตลาดสินค้าสับปะรดในสหรัฐฯ 

2.1 ขนาดตลาด 

ตลาดสินค้าสับปะรดในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 6 จาก 1,081 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 
3.89 หมื่นล้านบาท) ในปี 2557 เป็น 1,147 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.13 หมื่นล้านบาท) ในปี 2558 โดย
สามารถจ าแนกตามประเภทสินค้าได้ ดังนี้  

- สับปะรดสด (Fresh Pineapple; HS 08043040) มูลค่าทั้งสิ้น 573 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
2.06 หมื่นล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 50  

- สับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple; HS 200820) มูลค่า 395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
1.42 หมื่นล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 34 

- น้ าสับปะรด (Pineapple Juice; HS 200949) มูลค่า 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.21 
พันล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 10 

- สับปะรดแช่แข็ง (Frozen Pineapple; HS 08119050) 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.23 
พันล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 5 
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ทั้งนี้ คาดว่าตลาดสินค้าสับปะรดโดยรวมในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 5 – 8 เป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.3 หมื่นล้านบาท) ในปี 2559 นอกจากนี้ ยังพบว่าสหรัฐฯ มี
แนวโน้มน าเข้าสินค้าสับปะรดโดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง และน้ าสับปะรดเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือส่งออกต่อ (Re-
Export) ไปยังประเทศอ่ืน ๆ เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรต และแคนาดา เป็นต้น 

ตารางแสดงสัดส่วนตลาดสินค้าสับปะรดในสหรัฐฯ ปี 2558 

 
ที่มา: Foreign Trade Statistics, U.S. Census Bureau, U.S. Department of Commerce 

2.2 ประเภทของสินค้าสับปะรดในตลาด 
สินค้าสับปะรดแปรรูปที่วางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
2.2.1 สับปะรดสด (Fresh Pineapple) 

                               
2.2.2 สับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

 สับปะรดกระป๋องในน้ าผลไม้ (Canned Pineapple in Juice)  

                       
 สับปะรดกระป๋องในน้ าเชื่อม หรือ น้ าเปล่า (Canned Pineapple in Syrup or Water) 

                                       
2.2.3 น้ าสับปะรด (Pineapple Juice) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

 น้ าสับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple Juice)   
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10% 

5% 

สับปะรดสด สับปะรดกระป๋อง  สับปะรดแช่แข็ง น ้ำสับปะรด 
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 น้ าสับปะรดบรรจุกล่อง Tetra Pak (Pineapple Juice in Tetra Pak) 

                          
 น้ าสับปะรดแช่แข็ง (Frozen Pineapple Juice) 

                           
2.2.4 สับปะรดแช่แข็ง (Frozen Pineapple Juice) 

                                        
2.2.5 สับปะรดอบแห้ง (Dried Pineapple) 

                           
2.3 ปริมาณการบริโภคสับปะรดของผู้บริโภคชาวอเมริกัน 

2.3.1 สับปะรดสด ผู้บริโภคชาวอเมริกันนิยมบริโภคสับปะรดสดมากขึ้น เนื่องจากเป็นผลไม้ที่อุดมไป
ด้วยกากใยและคุณค่าทางอาหาร อีกทั้ง ยังหาซื้อได้ง่ายมีจ าหน่ายทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ต  ราคาไม่แพง โดย
พบว่าชาวอเมริกันบริโภคสับปะรดสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.41 จากเดิม 2,132.5 ล้านปอนด์ ในปี 2556 เป็น 2,290.5 
ล้านปอนด์ในปี 2557 หรือคิดเป็นปริมาณบริโภค 7.18 ปอนด์ต่อคนต่อปี  

ปี 
ปริมาณ 

(ล้านปอนด์/ปี) 
ปริมาณบริโภคต่อคน 

(ปอนด์/ปี) 
2557 2,290.5 7.18 
2556 2,132.5 6.73 
2555 2,017.7 6.42 
2554 1,784.1 5.72 
2553 1,764.7 5.70 

ที่มา: Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture 

2.3.2 สับปะรดกระป๋อง ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีแนวโน้มบริโภคสับปะรดกระป๋องลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก
มีกระแสความนิยมบริโภคสินค้าอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารกระป๋องที่มีวัตถุ
กันเสียและสารเคมีปรุงแต่งในปริมาณมาก โดยพบว่าชาวอเมริกันบริโภคสับปะรดกระป๋องลดลงร้อยละ 7.62 จากเดิม 
746.5 ล้านปอนด์ ในปี 2556 เป็น 689.6 ล้านปอนด์ ในปี 2557 หรือคิดเป็นปริมาณบริโภค 2.16 ปอนด์ต่อคนต่อปี  
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ปี 
ปริมาณ 

(ล้านปอนด์/ปี) 
ปริมาณบริโภคต่อคน 

(ปอนด์/ปี) 
2557 689.6 2.16 
2556 746.5 2.36 
2555 725.8 2.31 
2554 724.7 2.32 
2553 698.0 2.25 

ที่มา: Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture 

2.3.3 น้ าสับปะรด ผู้บริโภคชาวอเมริกันยังนิยมบริโภคน้ าสับปะรดในระดับเดิมคือ 67 ล้านแกลลอน
ต่อปี หรือคิดเป็นปริมาณบริโภค 0.21 แกลลอนต่อคนต่อปี  

ปี 
ปริมาณ 

(ล้านแกลลอน/ปี) 
ปริมาณบริโภคต่อคน 

(แกลลอน/ปี) 
2557 67.0 0.21 
2556 66.1 0.21 
2555 66.7 0.21 
2554 71.7 0.23 
2553 66.4 0.21 

ที่มา: Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture 

2.4 ราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าสับปะรดเฉลี่ยในสหรัฐฯ 
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ 

 

 ที่มา: Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture  

 

ประเภท ราคาจ าหน่ายปลีกเฉลี่ย 
ราคาจ าหน่ายปลีกเฉลี่ย 

(ต่อขนาดบรรจุ 1 ถ้วย) 

2.4.1 สับปะรดสด 0.63 ต่อปอนด์ 0.45 
2.4.2 สับปะรดกระป๋อง 
        - ในน้ าผลไม้ 
        - ในน้ าเชื่อมหรือน้ าเปล่า 

 
1.14 ต่อปอนด์ 
1.13 ต่อปอนด์ 

 
0.62 
0.77 

2.4.3 สับปะรดแห้ง 5.50 ต่อปอนด์ 0.85 

2.4.4 น้ าสับปะรด 
        - พร้อมดื่ม 
        - แช่แข็ง 

 
1.10 ต่อไพนท์ 
0.59 ต่อไพนท์ 

 
0.55 
0.30 
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3. ตลาดน าเข้าสินค้าสับปะรดของสหรัฐฯ 

3.1 สินค้าสับปะรดสด  
 มูลค่าการน าเข้าสับปะรดสดในปี 2558 สหรัฐฯ น าเข้าจากทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 520.14 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.87 หมื่นล้านบาท) ซึ่งลดลงจากมูลค่า 585.62 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
2.11 หมื่นล้านบาท) ในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 11.18  

 มูลค่าการน าเข้าสับปะรดสดในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม ปี 2559 สหรัฐฯ น าเข้าน าเข้าจาก
ทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 239.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8.6 พันล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
มูลค่า 227.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8.2 พันล้านบาท) ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.11   

 สหรัฐฯ น าเข้าสับปะรดสดจากคอสตาริกามากท่ีสุด (ร้อยละ 83) รองลงมา ได้แก่ เม็กซิโก (ร้อยละ 10) 
ฮอนดูรัส (ร้อยละ 5) และ กัวเตมาลา (ร้อยละ 1.5) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ไม่พบปริมาณการ
น าเข้าสินค้าสับปะรดสดจากไทยแม้ว่าสหรัฐฯ จะอนุญาตให้น าเข้าสับปะรดสดที่ผ่านการฉายรังสีจาก
ไทยก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสินค้ามีน้ าหนักมากเน่าเสียง่าย อีกทั้ง ระยะทางการขนส่งค่อนข้างไกล
ท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงไม่คุ้มค่า   

สถิติการน าเข้าสินค้าสับปะรดสดของสหรัฐฯ ปี 2556 – 2559 (ม.ค. – พ.ค.) 

มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อันดับ ประเทศ 2556 2557 2558 เปลี่ยนแปลง
%  

(58/57) 

2558 
ม.ค. – พ.ค. 

2559     
ม.ค. – พ.ค.  

เปลี่ยนแปลง
% 

(59/58) 
1. คอสตาริกา 468.49 530.67 442.17 -16.68 193.50 198.47 2.57 
2. เม็กซิโก               24.04 20.39 37.31 82.94 18.20 24.20 32.96 
3. ฮอนดูรสั             18.21 20.88 24.35 16.62 10.72 10.61 -1.06 
4. กัวเตมาลา              6.68 6.83 6.69 -2.14 2.74 3.21 17.13 
5. ปานามา   2.80 2.78 3.06 10.06 0.52 0.95 83.11 
ประเทศอื่น ๆ 3.69 4.07 6.56 61.18 2.15 2.03 -5.58 

รวม 523.91 585.62 520.14 -11.18 227.83 239.47 5.11 

ที่มา: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 

3.2 สินค้าสับปะรดกระป๋อง  
 มูลค่าการน าเข้าสับปะรดกระป๋องในปี 2558 สหรัฐฯ น าเข้าจากทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 386.84 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.39 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 307.74 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
1.11 หมื่นล้านบาท) ในปี 2557 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.70 

 มูลค่าการน าเข้าสับปะรดกระป๋องในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม ปี 2559 สหรัฐฯ น าเข้า
สับปะรดกระป๋องจากทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 181.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.52 
พันล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 161.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.81 พันล้านบาท) 
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.17  
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 สหรัฐฯ น าเข้าสับปะรดกระป๋องจากไทยมากที่สุด (ร้อยละ 59) รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 
25) อินโดนีเซีย (รอ้ยละ 9) จีน (ร้อยละ 2) และ เวียดนาม (ร้อยละ 2) ตามล าดับ  

สถิติการน าเข้าสินค้าสับปะรดกระป๋องของสหรัฐฯ ปี 2556 – 2559 (ม.ค. – พ.ค.) 
มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อันดับ ประเทศ 2556 2557 2558 เปลี่ยนแปลง
%  

(58/57) 

2558 
ม.ค. – พ..ค. 

2559     
ม.ค. – พ.ค.  

เปลี่ยนแปลง
% 

(59/58) 
1. ไทย                161.03 155.94 196.41 25.95 79.96 106.45 33.13 
2. ฟิลิปปินส ์              99.67 87.58 91.03 3.94 37.26 46.14 23.84 
3. อินโดนีเซีย                 43.25 53.12 69.10 30.07 30.83 16.76 -45.63 
4. จีน                     9.78 3.68 9.64 162.17 4.22 4.06 -3.77 
5. เวียดนาม        0.53 1.86 4.58 146.43 1.72 3.72 116.02 
ประเทศอื่น ๆ 5.18 5.56 16.08 189.21 7.44 3.95 -46.91 

รวม 319.44 307.74 386.84 25.70 161.43 181.08 12.17 

ที่มา: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 

3.3 สินค้าน้ าสับปะรด 
 มูลค่าการน าเข้าน้ าสับปะรดในปี 2558 สหรัฐฯ น าเข้าจากทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 65.73 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.37 พันล้านบาท) เพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 44.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
1.64 พันล้านบาท) ในปี 2557 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.72  

 มูลค่าการน าเข้าน้ าสับปะรดในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม ปี 2559 สหรัฐฯ น าเข้าจากทั่วโลกเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 45.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.63 พันล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 22.29 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 802 ล้านบาท) ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 103.29  

 สหรัฐฯ น าเข้าน้ าสับปะรดจากไทยมากที่สุด (ร้อยละ 48) รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 18) 
คอสตาริกา (ร้อยละ 17) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 11) และ เคนยา (ร้อยละ 1) ตามล าดับ  

สถิติการน าเข้าสินค้าน้ าสับปะรดของสหรัฐฯ ปี 2556 – 2559 (ม.ค. – พ.ค.) 
มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อันดับ ประเทศ 2556 2557 2558 เปลี่ยนแปลง
%  

(58/57) 

2558 
ม.ค. – พ..ค. 

2559     
ม.ค. – พ.ค.  

เปลี่ยนแปลง
% 

(59/58) 
1. ไทย            22.15 16.21 23.53 45.21 8.53 21.87 156.40 
2. ฟิลิปปินส ์        14.14 14.07 12.26 -12.89 5.80 8.21 41.48 
3. คอสตาริกา            2.96 5.64 10.93 93.59 2.99 7.86 162.64 
4. อินโดนีเซีย       4.62 7.09 11.07 56.12 3.96 4.94 24.90 
5. เคนยา          1.03 0.47 1.89 301.02 0.27 0.58 118.18 
ประเทศอื่น ๆ 1.28 1.02 6.05 493.14 0.74 1.86 151.35 

รวม 46.18 44.50 65.73 47.72 22.29 45.32 103.29 

ที่มา: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
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3.4 สินค้าสับปะรดแช่แข็ง  

 มูลค่าการน าเข้าสับปะรดแช่แข็งในปี 2558 สหรัฐฯ น าเข้าจากทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 61.81 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.23 พันล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 55.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 2.0 พันล้านบาท) ในปี 2557 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.94  

 มูลค่าการน าเข้าสับปะรดแช่แข็งในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม ปี 2559 สหรัฐฯ น าเข้าจากทั่ว
โลกมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 667 ล้านบาท) ซึ่งลดลงจากมูลค่า 24.13 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 869 ล้านบาท) ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 23.25  

 สหรัฐฯ น าเข้าสับปะรดแช่แข็งจากคอสตาริกามากที่สุด (ร้อยละ 56) รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (ร้อย
ละ 20) กัวเตมาลา (ร้อยละ 13) เม็กซิโก (ร้อยละ 8) และ เวียดนาม (ร้อยละ 1) ตามล าดับ  

สถิติการน าเข้าสินค้าสับปะรดแช่แข็งของสหรัฐฯ ปี 2556 – 2559 (ม.ค. – พ.ค.) 

มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อันดับ ประเทศ 2556 2557 2558 เปลี่ยนแปลง
%  

(58/57) 

2558 
ม.ค. – พ..ค. 

2559     
ม.ค. – พ.ค.  

เปลี่ยนแปลง
% 

(59/58) 
1. คอสตาริกา 14.36 28.66 34.28 19.59 13.43 10.36 -22.89 
2. ฟิลิปปินส ์              7.76 11.45 10.06 -12.11 4.76 3.74 -21.5 
3. กัวเตมาลา                 10.72 13.06 14.41 10.36 4.92 2.45 -50.27 
4. เม็กซิโก                    0.55 1.07 1.92 80.04 0.55 1.55 179.44 
5. เวียดนาม                  0.33 0.08 0.54 596.09 0.26 0.18 -30.79 
ประเทศอื่น ๆ 0.45 0.9 0.6 -33.33 0.21 0.24 14.29 

รวม 34.17 55.22 61.81 11.94 24.13 18.52 -23.25 

ที่มา: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 

3.5 สินค้าสับปะรดอบแห้ง  

 มูลค่าการน าเข้าสับปะรดอบแห้งในปี 2558 สหรัฐฯ น าเข้าจากทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 58.30 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.10 พันล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 14.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 533 ล้านบาท) ในปี 2557 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 293.71  

 มูลค่าการน าเข้าสับปะรดอบแห้งในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม ปี 2559 สหรัฐฯ น าจากทั่วโลก
เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 23.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 833 ล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากมูลค่า 19.46 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 700 ล้านบาท) ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.97  

 สหรัฐฯ น าเข้าสับปะรดอบแห้งจากคอสตาริกามากที่สุด (ร้อยละ 77) รองลงมา ได้แก่ ไทย (ร้อยละ 
14) เม็กซิโก (ร้อยละ 3) โคลอมเบีย (ร้อยละ 2) และ ศรีลังกา (ร้อยละ 1) ตามล าดับ  
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สถิติการน าเข้าสินค้าสับปะรดอบแห้งของสหรัฐฯ ปี 2556 – 2559 (ม.ค. – พ.ค.) 

มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อันดับ ประเทศ 2556 2557 2558 เปลี่ยนแปลง
%  

(58/57) 

2558 
ม.ค. – พ..ค. 

2559     
ม.ค. – พ.ค.  

เปลี่ยนแปลง
% 

(59/58) 
1. คอสตาริกา                0.48 0.54 45.99 8391.03 13.88 17.89 28.88 
2. ไทย                  8.99 11.10 8.60 -22.48 4.12 3.26 -21.00 
3. เม็กซิโก                    0.41 0.85 1.32 54.43 0.44 0.80 84.18 
4. โคลอมเบีย                 1.31 0.48 0.78 62.48 0.24 0.50 106.95 
5. ศรีลังกา      0.13 0.05 0.20 307.17 0.04 0.25 499.3 
ประเทศอื่น ๆ 1.39 1.79 1.41 -21.23 0.74 0.45 -39.19 

รวม 12.71 14.81 58.30 293.71 19.46 23.15 18.97 

ที่มา: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 

4. กฎระเบียบการน าเข้าสับปะรดในสหรัฐฯ 

4.1  การน าเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืชเข้าสหรัฐฯ อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS), United States Department of Agriculture (USDA)  โดย 
APHIS อนุญาตให้ผู้น าเข้าสับปะรดจากไทยได้โดยมีข้อก าหนด ดังนี้  
- สวนที่เพาะปลูกสับปะรดจะต้องท าการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองระบบ Good Agricultural 

Practices (GAP) และ Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

- สับปะรดสดที่ได้จะต้องผ่านการฉายรังสีในระดับ 400 เกรย์เพ่ือก าจัดแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญก่อน
การส่งออก โดยจะต้องบรรจุสับปะรดในภาชนะหรือกล่องที่ผ่านการท าความสะอาดอย่างดีและ
ไม่มีแมลงศัตรูพืชเจือปน  

- ผู้ส่งออกจะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการสุขอนามัยพืชที่ระบุว่าสินค้าได้ผ่านการฉายรังสีแล้ว
และจะต้องระบชุื่อประเทศแหล่งผลิตสินค้าด้วย  

4.2 ข้อก าหนดในการส่งออกสินค้าสับปะรดแปรรูป  
- ผู้ผลิตจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร (Food Facility Registration) ผ่านองค์การ

อาหารและยาสหรัฐฯ (United States Food and Drug Administration หรือ U.S. FDA) 
โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์   
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm 

- ผู้ผลิตสินค้าอาหารกระป๋องทุกรายจะต้องลงทะเบียน จัดตั้งสถานที่ผลิตสินค้ากระป๋อง (Food 
Canning Establishment Registration) หรือ Form FDA 2541 ภายใน 10 วันนับตั้งแต่มีเริ่ม
กระบวนการผลิต ข้อมูลเพิ่มเติม:-  
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInf
ormation/AcidifiedLACF/ucm309376.htm 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/AcidifiedLACF/ucm309376.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/AcidifiedLACF/ucm309376.htm
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- สินค้าอาหารกระป๋องที่มีค่าความเป็นกรดต่ าจะต้องผ่านมาตรฐาน การผลิตสินค้าอาหาร
กระป๋องที่มีค่าความเป็นกรดต่ า (Commercial Processor Acidified & Low- Acid Canned 
Foods ข้อมูลเพิ่มเติม:-  
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInf
ormation/AcidifiedLACF/default.htm 

- ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่จ าหน่ายในสหรัฐฯ จะต้องผ่านมาตรฐานและข้อก าหนดด้าน
การแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Labeling Regulations) และจะต้องแสดงข้อมูลโภชนาการตามที่
ก าหนด ข้อมูลเพิ่มเติม:-  
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInf
ormation/LabelingNutrition/ucm2006828.htm 

4.3 ข้อก าหนดด้านภาษีน าเข้า 

4.3.1 สินค้าสับปะรดสด (HS 080430)  

สินค้าสับปะรดสดจากไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ภายใต้ระบบ 
Generalized System of Preferences หรือ GSP ดังนั้น การน าเข้าสินค้าสับปะรดสดจากไทยแบบ 
Bulk จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.51 เซนต์ต่อกิโลกรัม หากเป็นบรรจุภัณฑ์แบบอ่ืนจะถูกจัดเก็บภาษี
ในอัตรา 1.1 เซนต์ต่อกิโลกรัม 

 
ที่มา: U.S. International Trade Commission 

4.3.2 สินค้าสับปะรดกระป๋อง (HS 200820) 

สินค้าสับปะรดกระป๋องจากไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ภายใต้ระบบ 
Generalized System of Preferences หรือ GSP ดังนั้น การน าเข้าสินค้าสับปะรดกระป๋องจากไทย
จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.35 เซนต์ต่อกิโลกรมั  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/AcidifiedLACF/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/AcidifiedLACF/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm2006828.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm2006828.htm
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ที่มา: U.S. International Trade Commission 

4.3.3 สินค้าน้ าสับปะรด (HS 200949) 

สินค้าน้ าสับปะรดจากไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ภายใต้ระบบ 
Generalized System of Preferences หรือ GSP ดังนั้น การน าเข้าสินค้าน้ าสับปะรดจากไทยแบบ
ไม่เข้มข้นจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตรา 4.2 เซนต์ต่อลิตร หากเป็นน้ าสับปะรดแบบแช่แข็งหรือรูปแบบอืน 
ๆจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตรา 1 เซนต์ต่อลิตร  

 

ที่มา: U.S. International Trade Commission 
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4.3.4 สินค้าสับปะรดแช่แข็ง (HS 08119050) 

สินค้าสับปะรดแช่แข็งจากไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ภายใต้ระบบ 
Generalized System of Preferences หรือ GSP ดังนั้น การน าเข้าสินค้าสับปะรดแช่แข็งจากไทย
จะไม่ถูกจัดเก็บภาษี (อัตราภาษีร้อยละ 0) 

 
ที่มา: U.S. International Trade Commission 

4.3.5 สินค้าสับปะรดอบแห้ง (HS 08043060) 

สินค้าสับปะรดอบแห้งจากไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ภายใต้ระบบ 
Generalized System of Preferences หรือ GSP ดังนั้น การน าเข้าสินค้าสับปะรดอบแห้งจากไทย
จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.44 เซนต์ต่อกิโลกรัม  

 

ที่มา: U.S. International Trade Commission 

5. วิเคราะห์ SWOT การค้าสินค้าสับปะรดไทยในสหรัฐฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สภาพภูมิศาสตร์ของไทยเป็นเขตเมืองร้อนมีความ
เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกสับปะรด ท าให้
ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
อีกทั้งยังมีปริมาณผลผลิตเพียงพอส าหรับการ
แปรรูปเพื่อการส่งออก 

2. ต้นทุนการเพาะปลูกสับปะรดในไทยถูกกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเพาะปลูกในสหรัฐฯ  

3. แรงงานไทยที่ท างานอยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูป
สับปะรดไทยมีความเชี่ยวชาญช านาญท าให้ผลิต
สินค้าได้รวดเร็วตรงตามมาตรฐานและมีอัตรา
สินค้าบกพร่องต่ า  

1. การปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าในประเทศไทยท าให้
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าสับปะรดแปรรูป
เพ่ิมสูงขึ้น 

2. ระยะทางระหว่างไทยและสหรัฐฯ ค่อนข้างไกล
ดังนั้น การส่งออกสินค้าสับปะรดสดไปสหรัฐฯ 
จึงไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้ายังท าให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งที่อยู่
ใกล้สหรัฐฯ เช่น คอสตาริกาและเม็กซิโกในตลาด
สินค้าสับปะรดแปรรูปอีกด้วย 

3. ราคาผลผลิตสับปะรดภายในประเทศผันผวนตาม
ฤดูกาลท าให้การควบคุมต้นทุนการผลิตท าได้
ค่อนข้างยาก 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

4. ผู้ผลิตไทยอยู่ในตลาดแปรรูปสินค้าสับปะรดมา
เป็นระยะเวลานาน มีการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรง
ตามมาตรฐานของผู้น าเข้า 

4. เทคโนโลยีการออกแบบและการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ไทยยังต้องพัฒนาอีกมากเพ่ือให้ทันต่อ
กระแสความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

โอกาส อุปสรรค 

1. สหรัฐฯ ต้องการน าเข้าสินค้าสับปะรดมากขึ้นทั้ง
เ พ่ือการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการ
ส่งออกต่อไปยังประเทศอ่ืน    

2. ผู้บริโภคชาวอเมริกันนิยมบริโภคสับปะรด ทั้ง
การบริโภคแบบสดและแบบแปรรูป โดยมักจะ
น าไปใช้ปรุงอาหารหรือขนมต่าง ๆ เนื่องจากมี
รสชาติอร่อยถูกปาก อีกทั้ง ยังมีคุณค่าทาง
อาหารสูง และราคาไม่แพง 

3. ผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันนิยมรับบริโภค
สินค้าอาหารธรรมชาติ สินค้าปลอดสารเคมี และ
สินค้าเกษตรอินทรีย์มากข้ึน  

4. ผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันลดการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวและหันมาบริโภคสินค้าผักและผลไม้
อบแห้งทดแทนมากขึ้น สหรัฐฯ มีปริมาณการ
น าเข้าสับปะรดอบแห้งเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด
เมื่อปีที่ผ่านมา 

1. มีกลุ่มองค์กรอิสระโจมตีอุตสาหกรรมการแปรรูป
สับปะรดไทยในประเด็นการใช้แรงงานเด็กและ
แรงงานทาส 

2. แนวโน้มผู้บริโภคชาวอเมริกันท่ีนิยมบริโภคสินค้า
เพ่ือสุขภาพมากข้ึน อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการน าเข้าสินค้าสับปะรดแปรรูปจากไทยที่มี
การแต่งสี กลิ่น และเพ่ิมความหวานได้ในอนาคต 

3. สินค้าสับปะรดไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่ได้
รั บสิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ศุ ล ก ากร ในร ะบบ 
Generalized System Program หรือ GSP 
ยกเว้นสินค้าสับปะรดแช่แข็ง ท าให้ต้นทุนการ
น าเข้าสินค้าสับปะรดไทยสูงขึ้นเสียเปรียบคู่แข่ง
บางประเทศ  

4. แนวโน้มผู้บริโภคชาวอเมริกันจะบริโภคสินค้า
อาหารกระป๋องลดลง เนื่องจากความกังวลด้าน
ความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในอาหาร
กระป๋อง เช่น สาร BPA  

 

7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

7.1 สินค้าสับปะรดไทยที่มีศักยภาพในการท าตลาดในสหรัฐฯ ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง และน้ าสับปะรด 
โดยสหรัฐฯ น าเข้าจากไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 50 อีกทั้ง สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้ม
น าเข้าจากไทยจะเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 5 – 8 ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม พบว่าในระยะยาวผู้บริโภคชาวอเมริกันมีแนวโน้ม
ต้องการบริโภคสินค้าอาหารกระป๋องลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันให้ความส าคัญในการ
เลือกบริโภคสินค้าอาหารมากขึ้นและมักจะระมัดระวังการบริโภคอาหารที่มีอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อน ดังนั้น 
ผู้ประกอบการไทยควรที่จะให้ความส าคัญและติดตามแนวโน้มตลาดผู้บริโภคเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
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7.2 นอกจากผู้บริโภคชาวอเมริกันจะให้ความส าคัญในด้านคุณภาพสินค้าแล้วปัจจัยด้านการออกแบบและ
คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวอเมริกัน
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ผลิตไทยควรที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือให้สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เช่น การยกเลิกการใช้กระป๋องที่มีสาร 
BPA ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเจือปนในการบรรจุอาหาร เป็นต้น 

7.3 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ มีข้อก าหนดการอนุญาตน าเข้าสินค้าอาหารค่อนข้างเข้มงวดทั้งในแง่
ของคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรที่จะศึกษารายละเอียด
ข้อก าหนดอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปฎิเสธการน าเข้าสินค้าในอนาคต  

7.4 แนวโน้มความนิยมบริโภคสินค้าอาหารปลอดสารพิษและสินค้าเกษตรอินทรีย์ก าลังเป็นที่นิยมมากขึ้น
ในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่ม Millennial และกลุ่ม Baby Boomers ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ
ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ยังมีแนวโน้มที่จะหันมาบริโภคสินค้าผัก
และผลไม้อบแห้งที่มีคุณค่าทางอาหารทดแทนขนมขบเคี้ยวมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าคัญในการขยาย
ตลาดสินค้าสับปะรดอบแห้งของไทยในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าอีกด้วยเนื่องจากสินค้า
สับปะรดอบแห้งมีราคาจ าหน่ายในตลาดสูงกว่าสินค้าสับปะรดแปรรูปชนิดอื่น ๆ  

7.5 ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปใหม่ ๆ เพ่ิมสร้างมูลค่าให้สินค้า
และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน เช่น คุ๊กกี้ท าจากสับปะรดอบแห้ง หรือ สับปะรดอบแห้งชุปช๊อคโก
แลต เป็นต้น  

    

“ตัวอย่างสินค้าคุ๊กกี้สับปะรด และสับปะรดอบแห้งชุบช๊อคโกแลต” 

7.6 ภาครัฐควรส่งเสริมการท าตลาดภายใต้แบรนด์สินค้าไทย โดยการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ไทยภายใต้โครงการ SME Proactive เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพในสหรัฐฯ เช่น งานแสดงสินค้า 
Summer Fancy Food Show จัดขึ้นที่เมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก หรือ งานแสดงสินค้า Americas Food and 
Beverage Show จัดขึ้นที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา เป็นต้น 

  
   

วันท่ี : ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๕๙  
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