
  

สถานการณการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

สถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส covid-19 ในสหรัฐอเมริกายังคงระบาดอยางตอเนื ่อง หนวยงาน 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (เปนหนวยงานคลายกับกรมควบคุมโรคติดตอของ

ประเทศไทย) รายงานยอดผูติดเชื้อในสหรัฐฯ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ วา มียอดผูติดเชื้อในประเทศจำนวน 

๑,๘๖๒,๖๕๖ ราย และเสียชีวิต ๑๐๘,๐๖๔ ราย และแนวโนมการระบาดยังเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และมีพบผูติดเชื้อ

รายใหมมากกวา ๕,๐๐๐ รายตอวัน คาดวายอดผูติดเชื้อจะเพ่ิมเปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คนในสิ้นมิถุนายน โดยนครนิวยอรก 

(New York City-NYC) เปนเมืองที่มีผูติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในสหรัฐฯ ในขณะที่รัฐที่มีติดเชื้อและผูเสียชีวิต

มากที่สุด ๕ อันดับแรก ประกอบดวย นิวยอรก นิวเจอรซีย อิลลินอยส แคลิฟอรเนีย และแมสซาชูเซตส โดยมียอด 

ผูติดเชื้อรวมกันคิดเปนรอยละ ๕๕ ของประเทศ (ตารางที่ ๑) 

ตารางที่ ๑ จำนวนผูติดเชื้อและเสียชีวิตเนื่องจาก Covid-19 ในสหรัฐฯ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

รัฐ ผูติดเชื้อ รอยละ ผูเสยีชีวิต รอยละ 

ทั่วประเทศ ๑,๘๖๒,๖๕๖ ๑๐๐% ๑๐๘,๐๖๔ ๑๐๐% 

นครนิวยอรก (NYC) ๒๐๒,๓๑๙ ๑๑% ๒๑,๗๕๒ ๒๐% 

รัฐนิวยอรก (ไมรวมนครนิวยอรก) ๑๖๙,๗๒๗ ๙% ๘,๒๕๙ ๘% 

นิวเจอรซีย ๑๖๒,๕๓๐ ๙% ๑๑,๙๗๐ ๑๑% 

อิลลินอยส ๑๒๔,๗๕๙ ๗% ๕,๗๓๖ ๕% 

แคลิฟอรเนีย ๑๑๙,๘๐๗ ๖% ๔,๔๒๒ ๔% 

แมสซาชูเซตส ๑๐๒,๐๖๓ ๕% ๗,๒๐๑ ๗% 

ที่มา : Centers for Disease Control and Prevention 

การพิจารณาผลกระทบของเช้ือไวรัส COVID-19 ตอประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 

การระบาดของไวรัส Covid-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยางมาก ผูประกอบการทั่วสหรัฐฯ ไดรับ

ผลกระทบอยางหนัก รานคาและสถานประกอบการรวมถึงธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยวหลายแหงไมสามารถเปด

ใหบริการได สงผลใหเกิดการเลิกจางพนักงานจำนวนมาก จากขอมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานวา 

เดือนเมษายนมีการจางงานนอกภาคการเกษตรเพียง ๒๐.๕ ลานตำแหนงซึ ่งตัวเลขการจางงานที่ต่ำที่ส ุดใน

ประวัติศาสตรสหรัฐฯ ขณะที่ อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นสูงขึ้นรอยละ ๑๔.๗ สูงกวาอัตราการวางงานที่เคยทำสถิติ

สูงสุดในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และคาดวาจะเพิ ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๖ หากสถานการณการแพรระบาดของ 

เชื้อไวรัส Covid-19 ยังไมดีขึ ้น ขณะที่กำลังซื้อภายในประเทศที่เปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

สหรัฐฯ ลดลงดวยชาวสหรัฐฯ ขาดเงินสำหรับการจับจายเหมือนในสภาพยามปกติ ประกอบกับพฤติกรรมที่ไมมี

    สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 



การออมเงินสำหรับใชในยามฉุกเฉิน ทำใหชาวสหรัฐฯ โดยเฉพาะคนหนุมสาว ไดรับความเดือดรอนอยางหนัก  

ขณะที่รัฐบาลกลางไดมีมาตรการใหเงินชวยเหลือโดยรัฐสภาสหรัฐฯ (Congress) โดยไดมีการอนุมัติงบประมาณ  

๓ ลานลานเหรียญสหรัฐฯ (๙๙ ลานลานบาท)1 เพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก Covid-19 แบงเปนการแจก

เงินใหกับประชาชนท่ีมีรายไดต่ำกวา ๗๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯตอป (๒.๔ ลานบาท) คนละ ๑,๒๐๐ เหรียญสหรัฐฯ 

(๓๘,๔๐๐ บาท) และกรณีทีต่กงานจะไดรับเงินชวยเหลือเพิ่มอีกสัปดาหละ ๖๐๐ เหรียญสหรัฐ (๑๙,๒๐๐ บาท) 

จากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทำใหหลายฝายมองภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

ดวยความกังวลวาอาจเกิดภาวะเงินฝดในสหรัฐฯ เพราะรัฐฯ มีการใชงบประมาณจำนวนมากเพื ่อตอส ู  กับ 

การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สวนทางกับรายไดของภาครัฐที่ลดนอยลง และอาจนำมาซึ่งสภาพเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ที่เขาสูสภาพถดถอยในไตรมาสนี้ก็เปนไปได   

ผลกระทบดานการผลิตสินคาเกษตรและอาหารในสหรัฐฯ  

๑. การเปลี่ยนแปลงของระบบหวงโซอปุทานตอเกษตรกรชาวสหรัฐฯ (ภาพรวมทั้งระบบ) 

โครงสรางของระบบหวงโซอุปทานสินคาอาหารของสหรัฐฯ จะถูกกระจายออกไปยัง ๒ สายหลัก ไดแก  

๑) แบบคาปลีก การขายสินคาอาหารในรานคาปลีก ซุปเปอรมารเก็ต แกผูบริโภคซึ่งจะมีหีบหอขนาดเล็ก  

๒) แบบคาสง การขายสินคาอาหารแกผูประกอบการพาณิชย เชน โรงแรม รานอาหาร โรงอาหารของบริษัท 

โรงเรียน และเรือสำราญ เปนตน เปนการซื้อสินคาปริมาณมาก หีบหอขนาดใหญ โดยการขายสินคาอาหารเพื่อ 

การพาณิชยในสหรัฐฯ (แบบคาสง) มีสัดสวนมากกวารอยละ ๕๐ ของหวงโซอุปทาน และมีเพียงสองบริษัทใหญ ไดแก 

Sysco และ U.S. Foods ควบคุมตลาดรอยละ ๗๕ สำหรับการแจกจายอาหารไปยังแหลงอ่ืน  

ดังนั้น เมื่อมีการประกาศใชมาตรการ social distancing เพื่อปองกันและหยุดยั้งการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID – 19 จึงสงผลตอสินคาอาหารและสินคาเกษตรที ่เกษตรกรและผู ผลิตเตรียมพรอมสำหรับการซื้อขายแก

ผูประกอบการพาณิชยตองหยุดชะงักลงอันเนื่องมาจากการหยุดบริการ เปนผลทำใหเกษตรกรผูผลิตบางสวนจำเปนตอง

ตัดใจทำลายผลผลิตทางการเกษตร เชน ผัก ผลไม และนม เพื่อลดความเสียหายดานการเงินของตน 

๒. ผลกระทบตอเกษตรกร2 (ภาพยอยแบงเปนรายสินคาเกษตร) 

เกษตรกรผัก/ผลไม ตองระงับการใหบริการชั่วคราวและความตองการสั่งซื้อสินคาในรูปแบบขายสงลดลงอยางเห็นไดชัด

ภายในระยะเวลาอันสั้น เกิดปญหาการขาดแรงงานคนที่มีคาแรงถูกและมีประสบการณเก็บเกี่ยว ราคาสินคาผักและ

ผลไมตกต่ำ เปนผลทำใหเกษตรกรจำเปนตองตัดสินใจหยุดการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดความเสียหายดานการเงิน 

เกษตรกรที่ทำการปศสุัตว ผลของคำสั่งปดกิจการชั่วคราว ทำใหผูประกอบการรานอาหารลด/ยกเลิกการสั่งซื้อเนื้อสัตว

ในสวนที่มีราคา/คุณภาพสูง ผนวกกับคำสั่งปดโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตวอันเนื่องมาจากคนงานในโรงงาน

ชำแหละเนื ้อต ิดเช ื ้อไวร ัส COVID-19 ทำใหโรงงานตกอยู ในสภาวะยากลำบากและติดข ัด (Bottleneck) ใน 

การดำเนินการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตวตอไป ดังนั้น เกษตรกรจึงจำเปนตองตัดสินใจวาจะฆาสัตวทิ้งหรือใหอาหาร

ตอจนพนชวงที่เหมาะแกการชำแหละซึ่งมีผลกระทบตอคาใชจายของเกษตรกรที่ตองเพ่ิมสูงขึ้น 

 
1 อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ ๓๒ บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
2  https://theconversation.com/why-farmers-are-dumping-milk-down-the-drain-and-letting-produce-rot-in-fields-136567  



เกษตรกรวัวนม โดยปกติ รานอาหารและโรงเรียนจะมีการซื้อน้ำนม เนย และผลิตภัณฑนมอื่น ๆ เกือบครึ่งหนึ่งของ

ปริมาณการผลิตในประเทศ ขณะที่ รานขายพิซซาจะสั ่งซื ้อชีสในปริมาณเกือบ ๑/๔ ของชีสที ่ผลิตในสหรัฐฯ  

ดังนั้น เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส เกษตรกรผูเลี้ยงวัวนมจำเปนตองเทน้ำนมวัวที่เตรียมไวสำหรับกิจการพาณิชยทิ้ง 

เนื่องจากไมมีแหลงเพ่ือการจำหนาย  

 

๓. การแกไขปญหาของหนวยงานรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นสหรัฐฯ กับสินคาเกษตร 

รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการหาทางแกไขและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนปญหาของระบบหวงโซอุปทานในหลาย

รูปแบบ เพื ่อให สายพานการผลิตอาหารดำเนินตอไปไดอย างตอเนื ่องและเพียงพอตอความตองการบริโภค

ภายในประเทศ ประกอบดวยมาตรการตางๆ ดังนี้  

๓.๑ การผอนปรนการบังคับใชระเบียบการออกฉลากองคการอาหารแลยาสหรัฐฯ (FDA) และรัฐตาง ๆ 

FDA ดำเนินการผอนปรนขอกำหนดบรรจุภัณฑอาหารและการออกฉลากสินคาอาหารใหผูประกอบการเชิงพาณิชย

สามารถขายอาหารใหแกผูบริโภคไดโดยตรงผานชองทางรานคาปลีกตางๆ หรือ การออกขอแนะนำการนำอาหารมนุษย

ที่ไมไดใชมาเปนอาหารสัตว3 นอกจากนี้ รัฐอื่น ๆ เชน รัฐเนบราสกา อนุญาตใหรานอาหารสามารถขายอาหารที่ไมมี

ฉลากรายละเอียดของสินคาอาหารใหแกผูบริโภคได รัฐเท็กซัส ดำเนินการผลักดันใหรานอาหารจัดเตรียมบรรจุภัณฑ

อาหารเพื่อมอบใหแกครอบครัวที่ขาดแคลน และรัฐอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงระเบียบดานสุขภาพและอนามัย อนุญาตให

รานอาหารทำการรีแพคเกจ (repackage) สินคาโดยทำใหเปนบรรจุภัณฑขนาดเล็กลง เหมาะแกการจำหนายสู

สาธารณะ4 

๓.๒ การประกาศใช Coronavirus Food Assistance Program (CFAP) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department 

of Agriculture: USDA)  

โครงการดังกลาวจัดตั้งภายใตงบประมาณ ๑๙ พันลานเหรียญสหรัฐ (๖๐๘ พันลานบาท) เพื่อ  

(๑) ใหความชวยเหลือเกษตรกร  

(๒) รักษาสายพานการผลิตอาหารใหดำเนินการปกติ และ  

(๓) ใหชาวอเมริกันสามารถเขาถึงอาหารได  

โดยเงินจำนวน ๑๖ พันลานเหรียญสหรัฐ (๕๑๒ พันลานบาท) จะนำไปชวยเหลือผูผลิตสินคาเกษตรที่ไดรับความ

เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของราคาและหวงโซอุปทานของตลาดโดยตรงรวมทั้งชวยเหลือดานคาใชจายที่เกิดจากการ

ปรับเปลี่ยนการตลาด อันเปนผลจากความตองการสินคาที่หายไป (lost demand) และการจัดเตรียมสินคาที่มากเกินไป

ในระยะสั้น (short – term oversupply) สำหรับป ๒๕๖๓ ซึ่งมีตนเหตุมาจากการระบาดของไวรัส COVID – 19 

 
3 https://www.fda.gov/food/conversations-experts-food-topics/fdas-perspective-food-safety-and-availability-during-and-beyond-
covid-19 
4 https://theconversation.com/why-farmers-are-dumping-milk-down-the-drain-and-letting-produce-rot-in-fields-136567  



ขณะท่ี อีกเงินอีก ๓ พันลานเหรียญ (๙๖ พันลานบาท) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะดำเนินงานรวมกับ

ผูจัดจำหนายอาหาร (distributors) เพ่ือจัดซื้อผัก/ผลไม ผลิตภัณฑนม และเนื้อสัตวจากเกษตรกร จัดทำการแพคสินคา

และแจกจายใหกับชุมชนที่สบปญหา รวมถึงใหกับองคกรไมแสวงหาผลกำไรภายใตโครงการ Food Bank5 

๓.๓ การรักษามาตรการเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร  

แมวา FDA จะลดกำลังเจาหนาที่ที่ทำหนาที่ตรวจตราความปลอดภัยอาหารในทองตลาด โรงงานทั้งในและนอกสหรัฐฯ 

แตสหรัฐฯ ยังมีมาตรการและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใชในการรักษามาตรการเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร เชน การทดลอง

กลุมตัวอยาง การดำเนินการตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Program (FSVP) การใชมาตรการอื่น ๆ ตาม

ระเบียบที่กำหนดไวใน Food Safety Modernization Act (FSMA) และการตรวจตราโรคที่เกิดจากอาหาร (foodborne 

illness outbreaks) อยางใกลชิด เพื่อสรางความมั่นใจวา อาหารที่นำเขาและบริโภคในสหรัฐฯ มีความปลอดภัยตอ

ผูบริโภค6 

อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารและระบบหวงโซอุปทาน

อยางหลีกเลี่ยงไมได และสหรัฐฯ ไดรับผลกระทบในเรื่องดังกลาวอยางหนักและอยูในระหวางการแกไขตอปญหาที่

เกิดขึ้นผานการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน การประกาศผอนปรนกฎระเบียบดานการบรรจุภัณฑและ

การออกฉลากสินคา การใหคำแนะนำแกผูประกอบการอาหาร การใหเงินชวยเหลือภาคเกษตรกร และการจัดซื้อจัดจาง

สินคาเกษตรเพ่ือปองกันการสูญเสียทรัพยากร และแจกจายอาหารใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 

๔.  ผลกระทบตอสินคาเกษตรไทยท่ีสงออกมายังตลาดสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓) 

สินคาเกษตรไทยไดรับผลกระทบในแงบวกจากสถานการณดังกลาว โดยพบวา สินคาเกษตรของไทยในไตรมาสแรก 

มีมูลคาการสงออกรวม ๕๘,๖๘๘ ลานบาท (เพ่ิมขึ้นรอยละ ๖) แมจะเกิดโรคระบาด COVID-19 โดยยางธรรมชาติ

และผลิตภัณฑ มีการนำเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๔ ในขณะที่ สินคาอาหารโดยรวม มีการขยายตัวที่ดีข้ึน สินคาขาวมีการ

ขยายตัวรอยละ ๑๓ สินคาประมงแปรรูป เชน ปลาทูนากระปอง มีขยายตัวรอยละ ๒๒  สินคาประมงอื่น ๆ 

ขยายตัวรอยละ ๔ ขณะที่ หมวดสินคาอาหารสัตว ขยายตัว รอยละ ๑๕  

สำหรับสินคาที่แนวโนมนำเขาลดลงคือ กุงดิบและกุงแปรรูปแชเย็น/แชแข็ง โดยภาพรวมมีการลดลงรอยละ ๑๕ 

แมจะมีปริมาณการนำเขาเพ่ิมขึ้นในเดือนมีนาคมก็ตาม นอกจากนี้พบวา กลวยไมตัดดอกและผลไมสดมีการนำเขา

ลดลง 

ตารางมูลคาการนำเขาสินคาเกษตรไทยสูสหรัฐอเมริการไตรมาสท่ี ๑ ป ๒๕๖๓ ในชวงมกราคม-มีนาคมที่ผาน

มาเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ ๑ ป ๒๕๖๒ 

 

รายการ 
ไตรมาส ๑ ป ๖๒ ไตรมาส ๑ ป ๖๓ Diff สวน

แบง ลานบาท รอยละ 

 
5 https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/17/usda-announces-coronavirus-food-assistance-program 
6 https://www.fda.gov/food/conversations-experts-food-topics/fdas-perspective-food-safety-and-availability-during-and-beyond-

covid-19 



มูลคาการนำเขาสินคาเกษตร ๕๕,๒๓๗ ๕๘,๖๘๘ ๖% ๑๐๐% 

ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ  ๒๘,๐๐๔ ๒๙,๑๘๕ ๔% ๕๐% 

ขาว  ๕,๑๖๐ ๕,๘๑๐ ๑๓% ๑๐% 

ปลาทูนาบรรจุกระปอง  ๓,๕๙๑ ๔,๓๙๑ ๒๒% ๗% 

อาหารสัตวเลี้ยง ๒,๖๖๗ ๓,๐๕๗ ๑๕% ๕% 

สินคาประมงอ่ืนๆ ๒,๓๙๗ ๒,๔๘๖ ๔% ๔% 

กุงดิบและกุงแปรรูปแชเย็น/แชแข็ง  ๑,๖๒๑ ๑,๓๘๑ -๑๕% ๒% 

ผลไมและลูกนัท  ๖๑๕ ๗๒๘ ๑๙% ๑% 

กลวยไมตัดดอก  ๑๑๔ ๘๖ -๒๕% ๐% 

ทุเรียน  ๖๓ ๗๑ ๑๓% ๐% 

อาหารสัตว ๓ ๔ ๖๑% ๐% 

มังคุด  ๕ ๐ -๑๐๐% ๐% 

      ที่มา : กรมศุลกากร 

การคาดการณในระยะสั้นของการนำเขาสินคาเกษตรไทยของสหรัฐฯ  

  คาดวา ในระยะสั้น ความตองการนำเขาสินคาอาหารจากประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะผูบริโภคมีการ

กักตุนสินคา แตคาดวาเมื่อสถานการณกลับสูสภาวะการณปกติแนวโนมการนำเขาสินคาอาหารจะลดลง  

การวิเคราะหสินคาเกษตรไทยในตลาดตางประเทศ (ระหวางสถานการณ COVID-19 ) 

ชนิดสินคาที่มีศักยภาพในชวง

สถานการณ COVID-๑๙ 

แนวทางการผลักดัน 

ขาว  ไทยสงออกขาวหอมมะลิซึ่งเปนขาวพรีเมียมซึ่งมรีาคาสูงมายัง

สหรัฐอเมริกาเปนหลัก โดยเปนขาวที่นิยมบริโภคในครัวเรือน 

ในขณะที่ขาวราคาถูกจากเวียดนามจะเปนที่นิยมสำหรับรานอาหาร 

ในชวงวิกฤต COVID-19 ผูบริโภคในสหรัฐฯ กักตุนขาวในปริมาณ

มาก จนทำใหเกิดการขาดแคลนขาวทุกชนิด ประกอบกับเวียดนาม

ประกาศหามสงออกขาวในชวงนี้เพ่ือใชบริโภคในประเทศอีกดวย 

 ควรเรงสงออกขาวมายังสหรัฐฯ ทั้งแบบพรีเมียมและขาวขาว 

เนื่องจากมอีุปสงคมากสำหรับขาวทุกชนิด ขณะนี้ผูนำเขามีคำสั่งซื้อ

ขาวไทยเพิ่มขึ้นกวาปกติรอยละ ๓๐ และขาวเริ่มมีราคาสูงขึ้น  

อาหารทะเลแชเยือกแข็ง  มีอุปสงคเพ่ิมสูงขึ้นมาก ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบและอาหารพรอม

บริโภค โดยเฉพาะขนาดบรรจุแบบปลีก (Retail) เนื่องจากผูบริโภค



ตองเตรียมอาหารเองภายในบานในระหวางกักตัวและ Work from 

home  

 รูปแบบการใชชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปภายหลัง COVID-19 การ

บริโภคอาหารในรานอาหารลดลง แตจะมีการปรุงอาหารเองใน

ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน โรงแรมหรือสถานที่ทองเที่ยวจะยังไมสามารถเปด

ทำการไดอยางเต็มที่ มีความเปนไปไดมากที่ปริมาณลูกคาจะยังไม

กลับมาเทาเดิมในระยะเวลาอันใกล โอกาสจะเกิดการระบาดระลอก

ที่ ๒ ในชวงฤดูใบไมรวงและฤดูหนาวก็ยังมีความเปนไปไดสูง (ไตร

มาสที่ ๓ และ ๔) ผูผลิตและผูสงออกควรเรงหาตลาดในระหวางนี้ 

อาหารบรรจุกระปอง  อาหารทะเลบรรจุกระปอง โดยเฉพาะปลาทูนาบรรจุกระปองมีความ

ตองการเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสามารถเก็บรักษาไดนานและเปน

อาหารที่ผูบริโภคสามารถกักตุนได  

 อาหารสัตวเลี้ยงบรรจุกระปองมีแนวโนมเปนที่ตองการเพ่ิมมากขึ้น 

ในชวงที่มีการกักตัวอยูบาน พบวามีการรับเลี้ยงสัตวจากสถาน

สงเคราะหสัตวเพ่ิมสูงข้ึน บางแหงมีผูมาขอรับเลี้ยงจนหมด ผูผลิต

และผูสงออกควรเรงหาตลาด 

สินคาเกษตรไทยที่นำเขาไดลดลง (-) (เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา) 

ชนิดสินคา ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา 

ผลไมสด เชน ทุเรียน มะพราว

ออน และผลไมฉายรังสี เชน 

มังคุด มะมวง 

 จัดเปนสินคาพรีเมียม ราคาสูง ในระหวางนี้มีความตองการสินคากลุม

นี้ลดลง เนื่องจากไมใชสินคาจำเปนและเศรษฐกิจไมดี อันเนื่องมาจาก

การหยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราวและอัตราการวางงานที่เพิ่มสูงข้ึน 

 มีขอจำกัดเกี่ยวกับเที่ยวบินและสายเรือที่ลดลง รวมถึงการลดเวลา

ปฏิบัติงานในทาเรือบางแหง 

 เจาหนาที่ APHIS/USDA (กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ) ยังไมสามารถ

เดินทางไปประจำในประเทศไทยเพ่ือตรวจสอบผลไมฉายรังสีตาม

โครงการ Pre-clearance ไดในขณะนี้   

 ระหวางนี้ควรแสวงหาโอกาสในการประชาสัมพันธสินคาจากไทย 

จัดเตรียมขอมูลผูผลิต/ผูสงออก เพ่ือเตรียมความพรอมและ

เตรียมการใหเกิดการจับคูธุรกิจ เมื่อสถานการณคลี่คลายและเริ่มมีอุป

สงคเพ่ิมข้ึน จะสามารถสงออกสินคาไดทันที 



 ควรใชชวงเวลานี้ในการศึกษาวิจัยเนื่องจากเปนฤดูการผลไม เชน การ

ยืดอายุและรักษาคุณภาพผลไม หรือการสงออกทางเรือแทนทาง

อากาศ เพ่ือสรางโอกาสและขยายตลาดเพ่ือการสงออกไดอยาง

ทันทวงที เมื่อสถานการณกลับเปนปกติ  

 

ขอคิดเห็นของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศในสถานการณดังกลาว 

- สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเปนลำดับและคาดวา

สถานการณจะดีขึ้นอยางแทจริงเมื่อมีวัคซีนในการปองเชื้อไวรัสดังกลาวซึ่งอาจใชระยะเวลาอยางนอย ๑-๒ ป 

ดังนั้น ในชวงเวลาระยะนี้ ความตองการสินคาอุปโภคบริโภคจะมีความผันผวนท้ังอุปสงคและอุปทานสูง โดยเฉพาะ

สินคาอาหารและของใชที่จำเปนในการดำรงชีวิตจะมีอุปสงคสูง ขณะที่ สินคาฟุมเฟอยจะลดอุปสงคลงจากสาเหตุ 

ที่กำลังซื้อของผูบริโภคลดลง ขณะที่ คำสั่งใหปดทำการเปนการชั่วคราวจากรานอาหารมีผลทำใหสินคาอาหารสด

แชเย็นแชแข็งและสินคาแปรรูปที่บรรจุในภาชนะสำหรับคาปลีกมีตองการมากขึ้น  

- ผูบริโภคเชื้อสายเอเชียจะเริ่มกักตุนสินคาขาวเพิ ่มมากขึ้นเพื่อปองกันการขาดแคลน อาจสงผลใหสินคาขาว 

เปนสินคาที่มีความตองการและราคาในตลาดที่สูงขึ้น ไทยในฐานะผูผลิตและสงออกสินคาอาหารแปรรูปและขาว

อาจไดรับผลประโยชนในเรื่องดังกลาว 

- สินคาผักผลไมจากประเทศไทย โดยเฉพาะที ่ต องตรวจสอบโดยเจาหนาที ่ของสหรัฐฯ ภายใตโครงการ  

Pre-clearance จะยังไมสามารถเริ่มดำเนินการไดตามกำหนดเวลาเดิม (เมษายน – ตุลาคม ๒๕๖๓) ดวยสาเหตุ

ของมาตรการควบคุมการเดินทางระหวางประเทศของไทยในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 จึงอาจมีการ 

ขาดแคลนผลไมภายใตโครงการฯ แตอยางไรก็ตาม เมื่อสถานการณคลี่คลายลงแลว คาดวาจะเริ่มมีดำเนินการจัดสง

เจาหนาที่ APHIS ของสหรัฐฯ ไปประจำ ณ ประเทศไทยตอไป 

******************************** 

 
 


