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ผลกระทบของโรคระบาดจากเช้ือไวรัส COVID-19 ต่อภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา 

ภาพรวมสถานการณ์โดยท่ัวไปในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 

๑. ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 สหรัฐอเมริการายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 86,158 ราย เสียชีวิต
จำนวน 1,270 ราย 

๒. นโยบายการจำกัดการให้บริการของร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ฯลฯ เพื่อควบคุมโรคระบาดจาก
เชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถออกมาใช้บริการได้ดังเดิม ส่งผลกระทบให้ความต้องการสั่งซื้อ
วัตถุดิบผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ของกิจการดังกล่าวข้างต้นลดน้อยลง ซึ่งผู้นำเข้าและผู้จัดส่งอาหารต้องปรับเปลี่ยน
แผนการระบายวัตถุดิบ1 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารทะเลหาช่องทางแก้ไขปัญหาการระงับการให้บริการ
ของร้านอาหารโดยกระจายสินค้า เช่น ปลาแช่แข็ง กุ ้งแช่แข็ง และอาหารทะเลพร้อมรับประทานไปยัง    
ซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน 

๓. แผนการจัดงานแสดงสินค้าผัก/ผลไม้สด เช่น งาน Natural Product Expo West (2 – 6 มีนาคม 2563) 
และ Seafood Expo North America, Boston (15 - 17 มีนาคม 2563) ต้องถูกเล ื ่อนออกไปอย่าง              
ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID – 19 โดยงานดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางในการ
เจรจาธุรกิจ และให้โอกาสผู้ประกอบการซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการไทย ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ประมง 
และอาหารสำเร็จรูปแก่คู่ค้าในสหรัฐฯ ดังนั้น การเลื่อนงานแสดงสินค้าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ     
ขยายตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดงานมีแผนการประกาศแจ้งวันที่จะจัดงาน
อีกครั้งในช่วงกลางเดือนเมษายน2  

๔. บางรัฐ เช่น รัฐนิวยอร์ก ได้กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนว่า จะไม่มีการลดอัตรากำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหาร การประมง การบริหารจัดการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการดูแลสัตว์ ตลาดเพื่อเกษตรกร อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายอาหาร ธนาคารอาหาร ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ และ
ธุรกิจต่างๆ ที่ทำหน้าที่จัดหาและให้บริการในอุตสาหกรรมที่จำเป็น เช่น ธุรกิจการเกษตร เพื่อให้การดำรงชีวิต
สามารถดำเนินไปได้อย่างปกติ3 ทั้งนี้ ในภาพรวมสหรัฐฯ ประกาศจำกัดการเดินทางเฉพาะ “คน” ไม่รวม 
“สินค้า” อย่างไรก็ตาม ท่าเรือบางแห่ง เช่น ท่าเรือฟลอริดา – แจ็คสันวิล (Florida Ports – Jacksonville) 
ท่าเรือเอเวอร์เกลด (Port Everglades) ลดเวลาทำการจาก ๕ วัน เป็น ๔ วัน4 ทั้งนี้ สถานการณ์การบังคับใช้
มาตรการการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในสหรัฐฯ มีความเข้มงวดและเปลี่ยนรายวัน      
แต่ภาคธุรกิจด้านการเกษตรของบางรัฐมีแนวโน้มที่จะสามารถดำเนินการได้ตามปกติ รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ นาย Sonny Perdue เน้นย้ำว่า ห่วงโซ่อุปทานสหรัฐฯ (US Supply Chain) จะยังคง
ความแข็งแกร่ง เพราะการทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐฯ เช่น คนจัดวางสินค้าร้านสะดวกซื้อ 

 
1 https://www.dailydemocrat.com/2020/03/11/will-fears-of-coronavirus-change-demand-for-farm-goods/ 
2 https://www.dailydemocrat.com/2020/03/11/will-fears-of-coronavirus-change-demand-for-farm-goods/ 
3 https://agriculture.ny.gov/coronavirus 
4 https://www.bollore-logistics.com/en/Pages/news/Coronavirus_Impact_Update.aspx 

 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

https://www.dailydemocrat.com/2020/03/11/will-fears-of-coronavirus-change-demand-for-farm-goods/
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คนขับรถส่งสินค้า พนักงานที่อยู่ในสายงานการบริการด้านอาหาร และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย
อาหารของ USDA ยังคงทำงานอย่างแข็งขัน เป็นต้น5 แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID – 19 ก็ตาม  

๕. ผู้ประกอบการด้านการนำเข้า-ส่งออก แสดงความกังวลถึงผลประกอบการด้านการนำเข้า - ส่งออกสินค้า
ระหว่างประเทศ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้ปริมาณการผลิตและการขนส่งทั้งทาง
เรือและทางอากาศลดลง ส่งผลให้สินค้าที่จะนำเข้ามายังสหรัฐฯ ลดน้อยลง และกระทบต่อการส่งออกสินค้า
เนื่องจากเรือขนส่งสินค้าที่เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางมีลดน้อยลง เช่น ท่าเรือทาโคมาและซีแอทเทิล     
มีเรือนำเข้าสินค้าลดลง ๒๖ ลำ (คาร์โก้) ทำให้สินค้าที่สหรัฐฯ จะส่งออกโดยใช้เรือลำเดิมมีปริมาณลดลงด้วย6  

๖. กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่า สหรัฐฯ มีการเตรียมความพร้อมด้านนโยบายการบริหารจัดการด้านอาหารเป็นอย่างดี 
แต่สหรัฐฯ อาจประสบปัญหาด้านการนำเข้า – ส่งออกสินค้าด้านการเกษตร เนื่องจากปริมาณเรือและเที่ยวบิน
ที่ใช้ขนส่งสินค้าจากต่างประเทศอาจมีปริมาณลดลง เนื่องจากการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID – 19 ของแต่ละประเทศมีความเข้มงวดแตกต่างกันไป  

การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรโลก  

บริษัท IHS Markit Agribusiness วิเคราะห์สถานการณ์เกษตรโลกในยุคการเกิดโรคระบาด 
COVID – 19 (Global Agriculture in the Wake of COVID – 19) ว่า เศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟื้นฟู ก่อน การ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 หรือในช่วงกลางเดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้บริโภคเริ่มออกมาจับจา่ย
ใช้สอย และเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เริ่มมีการปรับใช้นโยบายด้านการเงินที่แข็งแกร่ง
ขึ้น ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเริ่มขยายตัว เช่น เศรษฐกิจสหรัฐฯ  จะเติบโตขึ้น      
ร้อยละ ๒ เศรษฐกิจยุโรปจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ ๑ ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนและอินเดียจะเติบโตช้าลง 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกกลับถดถอยลงอย่างรวดเร็วร้อยละ ๒ เมื ่อเกิดการระบาดของ        
เชื้อไวรัส COVID – 19 โดยจีนได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ ๑ และประเทศอื่น ๆ จะเริ่มแสดงผลการ
ถดถอยของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ ๒ โดยภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่  

 (๑) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจด้านการบริการ ได้รับผลกระทบ
อย่างมากในทุกประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการลดการแพร่ และรับเชื้อไวรัส COVID – 19 ของ
ภาครัฐที่ให้ประชาชนอยู่แต่ภายในที่พักอาศัย และระงับการให้บริการสถานบันเทิงและการสันทนาการชั่วคราว 

 (๒) อุตสาหกรรมการบิน มาตรการจำกัดการบินส่งผลให้เที่ยวบินถูกยกเลิก เช่น สายการบิน Virgin 
Atlantic ลดเที่ยวบินร้อยละ ๘๐ และพนักงานต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ สายการบิน 
British Airways ลดการให้บริการเที่ยวบินร้อยละ ๗๕ และ สายการบิน Norwegian Air ยกเลิกเที่ยวบินกว่า     
พันเที่ยวและให้พนักงานออกจากงานชั่วคราวมากกว่า ๗,๕๐๐ คน เป็นต้น นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า ธุรกิจ
การบินโลกมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบเป็นมูลค่าสูงถึง ๑๑๓ พันล้านเหรียญสหรัฐ และอาจล้มละลายภายใน
ปลายเดือนพฤษภาคม หากไม่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาล  

 
5 https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/03/17/usda-continues-focus-service-during-covid-19-outbreak 
6 https://www.npr.org/2020/02/25/807422595/some-u-s-farmers-boxed-in-by-coronavirus-outbreak 

https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/03/17/usda-continues-focus-service-during-covid-19-outbreak
https://www.npr.org/2020/02/25/807422595/some-u-s-farmers-boxed-in-by-coronavirus-outbreak
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 (๓) อุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) การระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID – 19 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และการค้าหยุดชะงักไปทั่วโลก โดยใน
สหรัฐฯ กิจกรรมของภาคอุตสาหกรรมการให้บริการและโรงงานการผลิตลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ตัวชี้วัด 
(Indicators) ที่สำคัญได้แก่ อัตราการจองร้านอาหารลดลงร้อยละ ๙๐ อัตราการใช้น้ำมันลดลงร้อยละ ๙๐ ราคา
น้ำมันคาดว่าจะลดลงไปอยู่ที่ ๑๐ เหรียญสหรัฐต่อบาเรลในอนาคตอันใกล้ และเริ่มมีการยื่นคำร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือกรณีถูกเลิกจ้าง  

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า สถานการณ์ในจีนจะกลับมาสู่ปกติและภาคธุรกิจของจีนจะกลับมา
ดำเนินการได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ภายในกลางเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกจะ
หยุดชะงักจากนโยบายการห้ามเดินทางเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จะส่งผลให้อัตราการ
ใช้เงินเพื่อการบริโภคของประชาชนลดต่ำลงในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ทั้งนี้ สภาพดังกล่าวมีแนวโน้มได้รับการ
ฟ้ืนฟูในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างนี้ ราคาน้ำมันจะต่ำลงเนื่องจากความต้องการของ
ผู้บริโภคลดลง ราคาหุ้นจะตกลงทุกที่ และค่าเงินของแต่ละประเทศจะค่าอ่อนลง ซึ่งอาจส่งผลให้บางประเทศ เช่น 
อาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19  ต่อตลาดพลังงาน 

มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซโซลีน (Gasoline) จะลดต่ำลงเกือบร้อยละ 
๕๐ ในช่วงเดือนเมษายนสืบเนื่องจากนโยบายการอยู่บ้าน และปริมาณการใช้น้ำมันดิบ เอทานอล และน้ำมันพืช
สำหรับประกอบอาหารจะลดต่ำลงไปด้วย ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการใช้ น้ำมันดีเซล จะไม่ลดลง เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ายังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ผลิตอาจประสบปัญหาการสร้างความสมดุลในการ
กลั่นน้ำมันตามประเภทที่ตลาดต้องการเพราะความต้องการน้ำมันดิบในภาพรวมลดลง 

ความเกี่ยวเนื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงและภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมน้ำมันเชื ้อเพิลงมีความเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิง      
บางประเภทมาจากการกลั่นของพืชในลักษณะพลังงานชีวภาพ (Biofuel) เช่น น้ำมันชีวภาพ (Bio oil) ไบโอดีเซล    
เป็นต้น โดยน้ำมันชีวภาพมีผลผลิตบางส่วนจากอาหารสัตว์ (Animal feeds) น้ำมันกากข้าวโพด (Distiller corn 
oil/DDGs) มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการอาหารสัตว์ (Animal feeds) ยังคงที่ แต่ความต้องการถั่วเหลืองอาจ
เพ่ิมสูงขึ้น  

การที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลงลดลงจะส่งผลโดยตรงต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด และน้ำตาล   
โดยเมื่อราคาน้ำมันดิบลดลงจะส่งผลให้มีการผลิตน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ ๓๔ เพิ่มเป็นร้อยละ ๔๑ หรือ
เพิ่มขึ้นอีก ๙ ล้านตัน เพื่อทดแทนกับการผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันดิบลดลง โดยผู้ผลิตเอทานอลจาก
ข้าวโพดของสหรัฐฯ เริ่มจำกัดปริมาณการบดข้าวโพดแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ และสมาคม Renewable Fuels 
Association ประกาศคาดการณ์จะหยุดการผลิตประมาณ ๒ พันล้านแกลลอน ภายในปลายสัปดาห์สุดท้ายของ
เดอืนมีนาคม 2563 นี้          
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ท่าทีของตลาดสินค้าเกษตรโลก 

ธุรกิจการขนส่งสินค้าและการให้บริการด้านอาหารต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น 
จะมีความต้องการเนื้อสัตว์ตัดแต่งพิเศษ (Meat cut) สำหรับโรงแรม/ร้านอาหาร หรือสินค้าอื่น ๆ ลดลงเนื่องจาก
ร้านอาหารต้องหยุดบริการชั่วคราว ความต้องการอาหารกระป๋องประเภทเนื้อสัตว์จะเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ ๖๐ อาหาร
กระป๋องประเภทถั่วเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๕ แป้งเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐  การส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศหยุดชะงัก 
เช่น เวียดนามปิดการส่งออกข้าว รัสเซียปิดการผลิตสินค้าธัญพืช และท่าเรือในซีแอตเทิลและฮูสตันปิดให้บริการ
บางส่วน 

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ราคาสินค้าเกษตรจะลดต่ำลง เช่น ราคาน้ำมันพืช เนื่องจากปริมาณ
ความต้องการใช้ลดลง ความต้องการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมเอทานอลลดลง ปริมาณการบริโภคผลลิตภัณฑน์ม
ลดลง ค่าเงินเหรียญสหรัฐจะแข็งค่าขึ้นทำให้เกิดแรงจูงใจในการส่งออกสินค้าทั่วโลก และอุตสาหกรรมผัก/ผลไม้สด
มีแนวโน้มประสบปัญหาการขาดแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิต เป็นต้น  

มีการคาดการณ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19  ในสหรัฐฯ จะ
ปรากฏตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนั้น ควรมีการบังคับใช้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคให้มากท่ีสุดเพื่อลดระยะเวลาในการเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
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