
รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  

๑. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่สำคัญ  

รายการ (HS Code) 

ธ.ค. 62 พ.ย. 62 

ปริมาณ มูลค่า มูลค่า 

(ตัน) 
เปรียบเทียบ 

ธ.ค. 61 
(ล้าน USD) 

เปรียบเทียบ 
ธ.ค. 61 

(ตัน) (ล้าน USD) 

ข้าว (1006) 44,035 -4% 48.6 -2% 49,189 56.6 

ทูน่าแปรรูป (1604.14) 8,391 -0.3% 38.1 -11% 11,172 51.4 

ยางธรรมชาติ (4001) 18,463 -12% 26.9 -5% 15,701 22.4 

กุ้งแปรรูป (1605.21) 523 -45% 5.47 -46% 723 8.1 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (0306.17) 852 -42% 10.35 -38% 1,460 17.8 
ที่มา : การค้าไทย (http://www2.ops3.moc.go.th/) 
๒. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 
สถานการณ์การนำเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562  สหรัฐฯ นำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์รวม 506,767 ตัน      
คิดเป็นมูลค่า 4,291 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่ารวมลดลงกว่าในปีก่อนหน้า (2561) ร้อยละ 1 ในปี 2562 สหรัฐฯ นำเข้ากุ้งจากประเทศ
อินเดียมากเป็นอันดับ 1 มีปริมาณนำเข้า 237,772 ตัน มูลค่า 1,960 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้ อยละ 47 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด 
รองลงไปเป็นการนำเข้าจากอินโดนีเซีย (ร้อยละ 18) เอกวาดอร์ (ร้อยละ 14) เม็กซิโก (ร้อยละ 5) เวียดนาม (ร้อยละ 5) และไทย (ร้อยละ 3 ) 
โดยนำเข้ากุ้งจากไทยเป็นปริมาณ 16,741 ตัน มูลค่า 197 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา สาเหตุ
หลักของการส่งออกที่ลดลงของไทยอย่างต่อเนื่องคาดว่ามาจากประมาณการผลิตกุ้งในประเทศลดลงและราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ในปี 2563 
อัตราการแข่งขันการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเอกวาดอร์จะผลิตกุ้งได้สูงถึง 640,000 ตัน แซงหน้าอินเดียที่ผลผลิตจะ
ลดลงต่ำกว่า 600,000 ตัน สินค้าหลักของเอกวาดอร์คือ กุ้งดิบไม่ปอกเปลือก ในขณะที่กุ้งจากอินเดียจะเป็นกุ้งปอกเปลือกเป็นหลัก ภาพรวม   
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้ากุ ้งจากอินเดียมากนัก แต่อาจส่งผลต่อราคากุ้งในตลาดสหรัฐฯ เนื ่องจากปริมา ณกุ้งในตลาดจะเพิ่มมากขึ้น             
ไทยจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบสินค้าแบบเพิ่มมูลค่า และการผลิตภายใต้ระบบที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อจับกลุ่มตลาด       
พรีเมี่ยม 
 
๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสนิค้า
เกษตรของไทย 
• NOAA แสดงความเห็นต่อการจัดทำบัญชี List of Foreign Fisheries (LOFF) ของไทย สปษ.ดี.ซี. ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือ

ระหว่างกรมประมงและองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหร ัฐฯ ( National Oceanic and Atmospheric 
Administration: NOAA) ผ่านทาง Skype เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 2563 เวลา 08.30 น (เวลาประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพิจารณาผล
การกรอกข้อมูลการทำการประมงของไทย ตามรายการสินค้าสัตว์น้ำของประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรัฐฯ หรือ LOFF (List of 
Foreign Fisheries) โดยสหรัฐฯ จะประกาศใช้กฎระเบียบ “Fish and Fish Product Import Provisions of the Marine Mammal 
Protection Act” อย่างเต็มรูปแบบใน วันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๕ กฎระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และ/หรือคร่า
ชีวิตของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำประมง (By-catch) ของประเทศที่ทำการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรัฐฯ 
โดยประเทศที่ไม่ผ่านการประเมินเปรียบเทียบความเท่าเทียมของระบบ (Comparability finding) จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้า
ประมงสายพันธ์ุที่ไม่ผ่านการประเมินมาจำหน่ายในสหรัฐฯ ทั้งนี้ กรมประมงได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลการทำประมงของสินค้าประมงที่ได้มี
การส่งออกไปยังสหรัฐฯ กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการบาดเจ็บ/เสียชีวิตของสัตว์น้ำทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมผ่านการ
จัดทำรายงานความคืบหน้า (Progress report) ตามที่สหรัฐฯ กำหนดแล้วในเบื้องต้น โดยองค์การ NOAA ได้แสดงความเห็นว่า ฝ่ายไทยยัง
ขาดมาตรการที่ชัดเจนในการลดจำนวนการบาดเจ็บและคร่าชีวิตสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม มีข้อมูลประมาณการจำนวนสัตว์ทะเล        
เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ครบถ้วนทุกชนิด ขาดสถิติการจับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดมากับการทำการประมง (By-catch) รวมถึงข้อมูลอัตรา
การตาย อย่างไรก็ตาม NOAA เห็นว่ากรมประมงมีความคิดริเริ่มที่ดีในการให้ข้อมูลและความรู้กับชาวประมง รวมทั้งการช่วยชีวิตและการ

http://www2.ops3.moc.go.th/


ปกป้องสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม  NOAA ขอให้ไทยส่งข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเก็บสถิติอัตราการพบเจอ/อัตราการเสียชีวิตของ
สัตว์น้ำทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นผลพลอยจับ (bycatch) จากการทำประมงเพิ่มเติม 
ข้อเสนอแนะ กรมประมงจำเป็นต้องพิจารณาออกกฎระเบียบและกำหนดมาตรการเพิ่มเตมิโดยเร่งด่วน เพื่อให้การควบคุมดูแลและลดอตัรา
การบาดเจ็บ/คร่าชีวิตของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียมกับ
กฎหมายหรือมาตรการของสหรัฐฯ ให้ทันต่อกำหนดเวลาที่กฎหมายของสหรัฐฯ จะมีผลบังคับใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจต่อภาคการประมงไทย อันเนื่องมาจากการห้ามนำเข้าสินค้าประมงไทยโดยสหรัฐฯ 

 
๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่สำคัญของสหรัฐฯ 

• การประชาพิจารณ์เพื่อทบทวนการให้สิทธิทางภาษี (GSP) กับไทย สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หรือ USTR (United States Trade 
Representative) จัดการประชาพิจารณ์เพื่อทบทวนการให้สิทธิ GSP แก่ไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยสภา    
ผู้เลี้ยงสุกรสหรัฐฯ หรือ NPPC (National Pork Producers Council) กล่าวหาว่าไทยปกป้องตลาดเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ โดยไม่อนญุาต
ให้มีการนำเข้าสุกรจากสหรัฐฯ คณะผู้แทนฝ่ายไทยนำโดยนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ 
กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนกรมปศุสัตว์อีก 2 รายและเจ้าหน้าที่สำนักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำ
กรุงวอชิงตัน ดีซี ได้เข้าร่วมการชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมาธิการฝ่ายสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก USTR กระทรวง
เกษตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ เข้าร่วมชี้แจงฝ่ายสหรัฐฯ ประกอบด้วย 
ผู้แทนจาก NPPC ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องให้พิจารณายกเลิกการให้สิทธิพิเศษ GSP กับไทย และผู้แทนจาก The Trade Partnership และ 
American Apparel & Footwear Association ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสหรัฐฯ ที่แสดงความไม่เห็นด้วยที่จะตัดสิทธิ GSP กับไทย เนื่องจาก
จะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจากไทยของผู้นำเข้าขนาดกลางและรายย่อยของสหรฐัฯ เอง ทั้งนี้ ฝ่ายไทยให้เหตุผลว่า จากการประเมนิ
ความเสี่ยงแล้วพบว่า การบริโภคสุกรและผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สาร Ractopamine ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม Beta-agonist ที่เกษตรกรสหรัฐฯ    
ใช้เติมในอาหารสัตว์และเป็นสารต้องห้ามในไทย มีความไม่ปลอดภัยและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคชาวไทย 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังประชาพิจารณ์ ฝ่ายสหรัฐฯ จะเผยแพร่ข้อมูลคำชี้แจงและการสนทนาทั้งหมดแก่สาธารณชนผ่านทางเว็ปไซต์ 
https://www.regulations.gov/   โดยฝ่ายไทยจะจัดส่งคำอธิบายเพิ่มเติมภายหลังการประชาพิจารณ์ (Post- hearing) ให้แก่ USTR 

ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการพิจารณาตัดหรือคงสิทธิ GSP อันเป็นผลจากการประชาพิจารณ์ครั้งนี้
เมื่อใด 

• แนวโน้มการผลิตและส่งออกสุกรปลอดสาร Ractopamine ของสหรัฐฯ บริษัทผู้ประกอบการสินค้าสุกรรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ 3 ราย 
ได้แก่ Smithfield Foods (ถูกซื้อกิจการโดยจีน) JBS USA (บริษัทแม่อยู่ในบราซิล) และ Tysons Foods Inc. ได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย
เกี่ยวกับสาร Ractopamine แล้ว โดยสุกรที่เลี้ยงโดยฟาร์มของ Smithfield Foods เป็นแบบ Ractopamine Free ทั้งหมด และจะรับซื้อ
สุกรเฉพาะจากฟาร์มที่ไม่ใช้ Ractopamine เท่านั ้น ในขณะที่ JBS USA เริ ่มผลิตสุกรโดยไม่ใช้ Ractopamine Free มาตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2561 และกำลังจะยกเลิกการรับซื้อสุกรจากฟาร์มที่ใช้ Ractopamine ส่วน Tyson Foods Inc ซี่งแต่เดิมเน้นเฉพาะการทำ
ตลาดในประเทศ โดยใช้ช่องว่างที่ Smithfield Foods และ JBS USA เน้นเฉพาะตลาดต่างประเทศ ก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยจะ
ยกเลิกการรับซื้อสุกรจากเกษตรกรที่มีการใช้สาร Ractopamine ตั้งแต่วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่จีน
ขาดแคลนสุกรอย่างหนักเนื่องจากโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปี 2562 แต่สหรัฐฯ กลับไม่สามารถส่งออกสุกรไปยังจีนได้เนื่องจาก
ปัญหาการใช้สาร Ractopamine ซึ ่งจีนไม่อนุญาตให้ใช้ โดยจีนหันไปนำเข้าสุกรจากสหภาพยุโรปและบราซิลเพื่อทดแทน เมื ่อวันที่          
15 มกราคม 2563 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามข้อตกลงการค้าเฟสที่หนึ่งอย่างเป็นทางการกับรองนายกรัฐมนตรีจีน 
Liu He ณ ทำเนียบขาว เพื่อลดภาษีสินค้ากับรัฐบาลจีน โดยมีข้อตกลงที่จีนจะต้องรับซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น  8 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ โอกาสเดียวที่ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมสุกรสหรัฐฯ จะอยู่รอดและใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าเกษตรนี้ คือการ
ผลิตสุกรปลอด Ractopamine ไทยต้องพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการเจรจาและรับมือกับการต้องเปิดตลาดให้กับสุกรปลอด  
Ractopamine จากสหรัฐฯ โดยเร่งด่วนต่อไป 

 
๕. การคาดการสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร 

• ตลาดสินค้ามะม่วงสดในสหรัฐฯ สหรัฐฯ มีความต้องการบริโภคมะม่วงในปริมาณสูง แต่ไม่สามารถผลิตมะม่วงให้เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภค จึงมีการนำเข้าจากประเทศต่างๆ โดยในปี 2561 มีการนำเข้ามะม่วงสดปริมาณรวม 525,682 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
430 ล้านเหรียญสหรฐั ในขณะทีร่ะหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 มีการนำเข้ามะม่วงสดแลว้ปริมาณรวม 482,069 ตัน มูลคา่ 
397 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงมีแนวโน้มการนำเขา้ที่เพิม่สูงขึ้น สหรัฐฯ มีการนำเข้ามะม่วงสดจาก 5 ประเทศหลัก ได้แก่ เม็กซิโก (ร้อยละ 
61.1) เปรู (ร้อยละ 13) เอกวาดอร์ (ร้อยละ 9.3) บราซิล (ร้อยละ 8.9) และกัวเตมาลา (ร้อยละ 2.5) รวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 95 
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ของการนำเข้ามะม่วงสดทั้งหมด โดยนำเข้ามะม่วงจากเอเชยีรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 1 โดยเป็นการนำเข้าจากอินเดียและฟิลิปปินส์ ส่วน
เวียดนามเพิ่งเริ่มส่งออกมาม่วงมายังสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2562 จำนวน 8 ตัน ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของปริมาณการ
นำเข้ามะม่วงสดทั้งหมดเป็นการนำเข้าผ่านโครงการ Pre-clearance Program ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงาน APHIS/USDA 
หรือกระทรวงเกษตรสหรัฐ ซึ่งจะใช้วิธีการบำบัดแมลงศัตรูพืชต่างกันตามเงื่อนไขที่สหรัฐฯ กำหนดและตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
สำหรับประเทศในเอเชียจะใช้วิธีการฉายรังสีที่ระดับ 400 เกรย์ สำนักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี ได้
ดำเนินการสำรวจตลาดมะม่วงสดในมลรัฐแมรี่แลนด์เมื่อเดือนธันวาคม 2562 พบว่ามีการนำเข้าจำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Atualfo, 
Tommy Atkins, Green และ Kent โดยมีราคาตั้งแต่ 28 – 55 บาท/ลูก ไปจนถึง 62 – 340 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ พบว่ามะมว่งสด
จากเวียดนามมีราคาสูงที่สุด ขณะนี้ยังไม่มีการนำเข้ามะม่วงสดจากประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากในอดีตไทยประสบปัญหาการ
เสื่อมคุณภาพหลังการฉายรังสี แต่ปัจจุบันสามารถไทยสามารถดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาคุณภาพได้เป็นผลสำเร็จ และคาดว่าจะ
สามารถส่งออกมะม่วงฉายรังสี โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมายังสหรัฐฯ ได้ตั ้งแต่เปิดฤดูกาลที่จะถึงนี ้ ซึ ่งจะมีเจ้าหน้าที่ 
(Inspector) จาก APHIS/USDA มาประจำโครงการ Pre-clearance Program ในประเทศไทย ระหว่างเดือนเมษายน - ตุลาคม 
2563 มะม่วงสายพันธุ์อื่นที่เป็นที่ต้องการ ได้แก่ เขียวเสวย ส่วนสายพันธุ์ที่มีศักยภาพ ได้แก่ มหาชนก และแรด ไทยต้องบริหาร
จัดการต้นทุนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากโครงการ Pre-clearance เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาโดยการควบคุมสภาพบรรยากาศและใช้การขนส่งทางเรือเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง 

 
๖. เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

• โอกาสของสินค้าประเภท Functional Food and Beverages หรืออาหารและเครื่องดื่มฟังก์ช่ัน ซึ่งหมายถึง อาหารและเครื่องดื่ม
ปกตทิีถู่กเติมส่วนผสมใหมท่ี่สำคัญบางชนิดเข้าไป เพื่อเพ่ิมความสามารถของกลไกในร่างกายในการดูแลสุขภาพ และลดการเกิดโรคภัย
ไข้เจ็บ แตกต่างจากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement) ซึ่งมักอยู่ในรูปของเม็ดยาหรือแคปซูล พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบัน ผู้บริโภคยังพิจารณาถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติม
จากอาหารและเครื่องดื่มที่ตนรับประทาน เช่น การได้รับวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายเพิ่มขึ้น ได้รับสารบำรุงสมอง/บำรุงหัวใจ/สร้าง
พลังงาน/เสริมความงาม หรือเพิ่มสารชะลอความแก่วัย ตัวอย่างอาหารฟังก์ชั่น ได้แก่ นมเพิ่มแคลเซียม เพิ่มวิตามิน โยเกิร์ตที่เติม     
โปรไบโอติก (Probiotic) ที่ทำให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น เครื่องดื่มให้พลังงานที่เติมวิตามิน ฯลฯ อาหารและเครื่องดื่มรูปแบบนี้สร้างรายได้
มากกว่าอาหารและเครื่องดื่มปกติ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้มีรายได้ดี มีการศึกษาสูง และประสงค์จะเลือกซื้อสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นหลัก แม้จำเป็นต้องจ่ายในราคาที่สู      
งก็ตาม และเมื่อเป็นการขายในตลาดเฉพาะ (Niche Market) ราคาสินค้าจึงสูงกว่าสินค้าปกติถึง 2 – 4 เท่า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ข้อสังเกต ตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่นในตลาดสหรัฐฯ มีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง ประเทศไทยสามารถเพาะปลูก
วัตถุดิบเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มได้ การสนับสนุนสมุนไพรไทยให้มีการใช้ในสินค้ากลุ่มนี้เป็นความท้าทายที่
น่าสนใจ เนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดของไทยมีสรรพคุณช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ช่วยบำรุงสมอง ป้องกันการเกิดมะเร็ง 
ขณะทีส่มุนไพรอีกหลายชนิดมีสรรพคุณที่ดีตอ่สุขภาพ  เช่น ขมิ้นชัน ตะไคร้ ใบบัวบก เป็นต้น หากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถช่วย
สนับสนุนและผลักดันงานวิจัยสมุนไพรถึงคุณประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนในการขยายตลาดอีกทางหนึ่ง 
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