
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อีเมล :moacdc@thaiembdc.org 
ที่   กษ ๐๒๑๑.๒/๑๔๑  วันที่     ๘      กรกฎาคม    ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 

ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ  

  ตามที่สำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๒๐๔.๒/ว๑๐๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ขอให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แจ้งรายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร 
(Situation Report) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web 
Conference) ในแต่ละเดือนให้กระทรวงฯ ทราบนั้น  
  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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- ๑ - 
 

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

๑. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่สำคัญ  

รายการ 
มูลค่าส่งออกปี ๖๒ เม.ย.63 พ.ค. ๖3 พ.ค. 62 % เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท พ.ค 62 เม.ย 63 

รวมสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด ๒๓๕,๒๔๔.๖๑ 20,111.41 18,472.42 ๒๐,๗๐๘.๖๖ -11% -8% 

ข้าว ๑๙,๒๖๘.๗๓ 2,985.65 2,558.84 ๑,๖๓๐.๕๔ 57% -14% 

ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ๑๕,๔๓๐.๑๖ 1,788.57 1,912.87 ๑,๒๗๑.๙๙ 50% 7% 

กุ้งดิบและกุ้งแปรรูปแช่เย็น/แช่แขง็ ๙,๕๙๓.๘๒ 616.25 750.06 ๘๖๓.๔๔ -13% 22% 

สินค้าประมงอื่นๆ ๒๗,๖๖๖.๓๔ 940.19 983.09 ๙๖๐.๕๔ 2% 5% 

ผลไม้และลูกนัท ๓,๑๘๓.๔๗ 245.97 160.51 ๔๐๕.๑๙ -60% -35% 

-ทุเรียน ๗๐๑.๓๗ 2.00 19.27 ๙๘.๗๕ -80% 866% 

-มังคุด ๑๑๓.๑๕ - 0.18 ๓๙.๘ -100% - 

กล้วยไม้ตัดดอก ๕๒๙.๙๔ 4.73 24.43 ๑๐๘.๒๙ -77% 417% 

อาหารสตัว์เลีย้ง ๑๐,๕๙๒.๕๕ 1,340.18 1,347.35 ๘๙๗.๐๙ 50% 1% 

ยางธรรมชาติและผลติภณัฑ ์ ๑๑๙,๙๐๙.๑๘ 7,415.36 6,939.33 ๑๐,๑๓๒.๐๒ -32% -6% 
ที่มา : กรมศุลกากร 
๒. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม  

• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,472 ล้านบาท ลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีที่ผ่านมาร้อยละ  ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรมีมูลค่าลดลงมาจากความต้องการสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ลดล งในเดือน
พฤษภาคมกว่าปีที่ผ่านถึง 3,193 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรมาสหรัฐฯ     
มีมูลค่ารวม 97,272 ล้านบาท เพิ่มกว่าปีท่ีผ่านมา 3,156 ล้านบาท หรือร้อยละ 3  
ภาพ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยสู่สหรัฐฯ ระหว่างมกราคม – พฤษภาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 

 
                                                                                                                        ข้อมูลจาก : กรมศุลกากร 
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• สินค้าส่งออกที่มีมูลค่ามากขึ้นหรือมีแนวโน้มดีขึ้น 
1) ข้าว มีมูลค่าการส่งออก 2,559 ล้านบาท เมื่อเทีบบกับเดือนเดียวกันกับปีที่   

ผ่านมามูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้น 928 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 ภาพรวม       
5 เดือนมีมูลค่าการส่งออกรวม 11,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 3,077 
ล้านบาท หรือร้อยละ 37 
 

2) ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง มีมูลค่าการส่งออก 1,913 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้น 608 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ภาพรวม 5 เดือน
มีมูลค่าการส่งออกรวม 8,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 2,050 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 34 
 

3) กุ้งดิบ และกุ้งแปรรูปแช่เย็น/แช่แข็งมีมูลค่าการส่งออก 750 ล้านบาท ลดลง
กว่าเดือนเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา 113 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 ภาพรวม 
5 เดือนมีมูลค่าการส่งออก2,747 ล้านบาท ลดลง 393 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 13 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามูลค่าการส่งออกจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
แต่จากภาพจะเห็นว่าแนวโน้มการส่งออกในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึง
โอกาสการเติบโตการส่งออกของกุ้งไทยในปีน้ี 
 
 

4) สินค้าประมงอื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 983 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นกว่าเดือน
เดียวกันปีที่ผ่านมา 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ภาพรวมการส่งออก 5 เดือน
ที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออก 4,551 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อน 326 ล้าน
บาท ทั้งนี้แม้ว่ามูลค่าการส่งออกจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่แนวโน้มการส่งออก
สินค้ากลุ่มนี้เริ่มเพิ่มขึ้นทุกเดือน แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น 
 
 
 

5) อาหารสัตว์เลี้ยง มีมูลค่าการส่งออก 1,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเดือนเดียวกัน
กับปีที่ผ่านมา 450 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ภาพรวมการส่งออก 5 เดือน     
มีมูลค่าการส่งออก 5,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 1,373 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31  
 
 

• สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง 
1) ยางและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าการส่งออก 6 ,939 ล้านบาท ลดลงกว่าเดือน

เดียวกันกับปีท่ีผ่านมา 3,193 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 สาเหตุหลักเกิดจาก
มูลค่าการส่งออกยางล้อรถ (พิกัด 4011) ในเดือนพฤษภาคมลดลงกว่า 
2,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
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2) กล้วยไม้ตัดดอก และผลไม้ เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากการลดเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-สหรัฐ ทำให้สินค้ากลุ่มนี้            
ไม่สามารถส่งออกได้ ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 24 ล้านบาท ลดลงกว่าเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 84 ล้าน
บาทหรือ ร้อยละ 77 ภาพรวมการส่งออก 5 เดือนทีผ่านมามีมูลค่า 115 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อน 155 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 ในส่วน
ของผลไม้เดือนพฤษภาคมมีมูลค่าการส่งออก 161 ล้านบาท ลดลงกว่าเดือนเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา 245 ล้านบาท หรือร้อยละ 60 ภาพรวม 
5 เดือนมีมูลค่าการส่งออก 1,135 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อน 166 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 13 

๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ของไทย 

3.1 NOAA ขอข้อมูลจากกรมประมงเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทำการประมงภายในประเทศ องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ
ของสหรัฐฯ หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) มีหนังสือลงวันที่ 11 มิ.ย. 63 ถึงกรมประมง ขอให้จัดส่งข้อมูล
รายละเอียดการออกใบอนุญาตทำการประมงภายในประเทศ สำหรับสินค้าประมงสายพันธุ์เสี่ยง 13 สายพันธุ์ ตามกฎระเบียบ Seafood Import 
Monitoring Program (SIMP) เพื ่อเป็นการยืนยันว่า สินค้าประมงไทยที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ ไม่ได้มาจากการทำการประมงผิดกฎหมายหรือ IUU 
Fishing การบังคับใช้กฎระเบียบ SIMP ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 ม.ค. 62 เป็นต้นมา ทำให้ผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าสหรัฐฯ เสียเวลา ทรัพยากร 
และค่าใช้จ่ายมหาศาลในการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ  (Traceability) แต่ยังไม่พบว่าสหรัฐฯ มีการห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศคู่ค้า       
อันเนื่องมาจากมาตรการนี้แต่อย่างใด ในทางกลับกัน NOAA มีแนวคิดขยายกฎระเบียบให้ครอบคลุมสัตว์น้ำนำเข้าทุกสายพันธุ์ แต่ได้รับคำคัดค้าน     
อย่างหนักจากผู้นำเข้าสหรัฐฯ การขอรับข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับมาตรการนี้ และมีความประสงค์เพิ่มความเข้มงวดในการ
นำเข้าสินค้าประมง กรมประมงควรจัดส่งข้อมูลตามที่ NOAA ร้องขอเพื่อแสดงความจริงใจในการกำจัดการประมง IUU ของไทย และเพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังสหรัฐฯ  

3.2 สถานการณ์โครงการ Pre-clearance ผลไม้ฉายรังสี สปษ. ดี.ซี. ได้ประสานความคืบหน้ากับ APHIS/USDA เนื่องด้วยมีผู้นำเข้าผลไม้ไทย           
หลายรายในนครลอสแอนเจลิสแจ้งความประสงค์นำเข้ามังคุดและลำไยฉายรังสีจากไทย โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ  APHIS/USDA ให้ข้อมูลว่า 
ในช่วงไตรมาส 1 - 2 ที่สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 รุนแรงทั่วโลก รัฐบาลสหรัฐฯ ห้ามข้าราชการเดินทางออกนอกประเทศเป็นการ
ช่ัวคราว แต่ขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ APHIS/USDA จึงได้แจ้งขอให้รัฐบาลสหรัฐฯ พิจารณาผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว และคาดว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาหากฝ่ายไทยประสงค์เริ ่มโครงการ ทั ้ง  APHIS/USDA และ สปษ. ดี.ซี. ได้ประสานไปยังบริษัท Agri Active ซึ ่งทำหน้าที่เป็น 
Cooperator แต่ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับการความประสงค์ในการดำเนินโครงการในปี 2563 ขณะนี้ฤดูกาลผลไม้ของไทยกำลังจะสิ้นสุดลง          
หากไม่เริ่มดำเนินการ ณ บัดนี้ ย่อมทำให้ไทยเสียโอกาสในการส่งออกผลไม้ฉายรังสีในปีนี้เป็นอย่างมาก สปษ. ดี.ซี. จะติดตามความคืบหน้ ากับ 
Cooperator เพื่อขอทราบความชัดเจนต่อไป 
๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่สำคัญของสหรัฐฯ - แคนาดา 
๔.๑ แคนาดาประกาศใช้โครงการ Surplus Food Rescue Program เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหาร การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 
ส่งผลให้ระบบห่วงโซ่อุปทานของอาหารของหลายประเทศต้องหยุดชะงัก แคนาดาเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และมีความจำเป็นต้อง
จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อบริหารจัดการอาหารที่มีอยู่แล้วภายในประเทศให้จัดส่งไปยังประชากรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว  ดังนั้น 
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงาน Agriculture and Agri – Food Canada ประกาศใช้งบประมาณจำนวน ๕๐ ล้านเหรียญแคนาดา หรือ 
๑,๑๕๐ ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญแคนาดา เท่ากับ ๒๓ บาท) จัดตั้งโครงการ Surplus Food Rescue Program โดยรัฐบาลแคนาดาจะใช้
งบประมาณดังกล่าวในการบริหารและจัดการอาหารเหลือใช้ไปยังองค์กรที่ประสบปัญหาด้านความมั่นคงของอาหาร (food insecurity) และรับรองว่า
สินค้าอาหารส่วนเกิน (surplus products) ดังกล่าวจะไม่ถูกท้ิงไปอย่างไร้ค่า 
๔.๒ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรไทย 
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การระบาดของเชื ้อไวรัส Covid-19 ยังขยายตัวต่อเนื ่องในสหรัฐฯ หน่วยงาน Centers of Disease Control and Prevention (CDC) รายงานว่า         
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อในสหรัฐจำนวน 1.86 ล้านคน และเสียชีวิต 108 ,064 คน เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก 
ธุรกิจต่างๆ ในสหรัฐฯ หลายแห่งต้องปิดกิจการลงและเกิดการเลิกจ้างเป็นวงกว้าง รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้อนุมัติงบประมาณ 3 ล้านล้ านเหรียญสหรัฐฯ 
เพื่อช่วยเหลือประชากรที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มการระบาดในประเทศ        
ก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
ผลกระทบต่อสินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกมายังตลาดสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก การส่งออกสินค้าเกษตรไทยในไตรมาสแรกมีมูลค่า 58,688 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 6) สินค้ากลุ่มอาหาร เช่น ข้าว ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง สินค้าประมงอ่ืนๆ มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผู้บริโภคมีการกักตุน
สินค้าอาหาร อันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาด และความวิตกกังวลว่าอาจ จะมีการขาดแคลนอาหารในตลาดเกิดขึ้น 
เนื่องจากโรงงานผลิตอาหารหลายแห่งในสหรัฐฯ ต้องถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากพบผู้ติดเช้ือในโรงงาน   
สินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกได้ลดลง คือ ผลไม้ และกล้วยไม้ เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้จัดเป็นสินค้าพรีเมียม ราคาสูงความต้องการสินค้านี้จึงลดลง เนื่องจาก
ไม่ใช่สินค้าจำเป็น ประกอบกับการลดเที่ยวบินระหว่างประเทศ และนโยบายการควบการระบาด ราคาสินค้าของสินค้ากลุ่มนี ้เพิ ่มสูงขึ ้นอีกด้ว ย 
นอกจากน้ีสินค้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบในเชิงลบเช่นกัน เนื่องจากเศรษฐกิจในสหรัฐฯ กำลังหดตัวลง กำลังซื้อของ
ชาวสหรัฐฯ ลดลง และอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น สินค้ายางและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าหลักเพื่อส่งให้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐฯ จึงถูกคาดการณ์ว่า
จะได้รับผลกระทบด้วย  
๕. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร 

๕.๑ มีผู้สนใจนำเข้าสินค้ากล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายจากไทย สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงมากในสหรัฐฯ ส่งผล
ให้เที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงเป็นอันมาก การส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกจากไทยไปยังสหรัฐฯ ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. 63 ลดลงกว่าช่วงเดียวกันของ    
ปีก่อนหน้ากว่า ร้อยละ 57 อย่างไรก็ตาม สปษ. ดี.ซี. ได้รับการติดต่อจากบริษัท The Rose Solution Inc ตั้งอยู่ในมลรัฐฟลอริดา ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่  19 มิ.ย. 63 แจ้งความประสงค์นำเข้ากล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ทันทีในปริมาณสูงเพื่อจำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต 
และขอรับทราบรายชื่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย ซึ่ง สปษ. ดี.ซี. ได้แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่มีศักยภาพของไทยที่มีการส่งออกกล้วยไม้มายั งสหรัฐฯ ให้กับ
ผู้สนใจเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ สหรัฐฯ มีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ เชื่อว่าการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกจากไทยไปยังสหรัฐฯ จะสามารถพลิกฟื้นขึ้น
ได้เป็นลำดับ 
๕.๒ การค้าสินค้าเกษตรในโลกภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทีมนักวิเคราะห์จากสถาบัน International Food Policy Research 
Institute ได้มีการสำรวจนโยบายและพบผลกระทบจากไวรัสโคโรนาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 1) การหยุดชะงักระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chains)     
2) การใช้เชื้อเพลิงยานยนต์ลดลงเป็นอย่างมาก โดยหลังการระบาดจบลงคาดว่าจะมีการใช้น้ำมันยานยนต์เพิ่มขึ้นแต่อาจทำให้เกิดภาวะการขาดแคลน
ข้าวโพดเนื่องจากนำผลผลิตไปผลิตน้ำมันเอทานอล 3) ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยจีนจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระยะที่ 1 ในการ
ซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากกำลังเผชิญกับอุปสรรคจากปัญหาไวรัสโคโรนาทำให้การจัดส่งสินค้าไม่สามารถดำเนินได้อย่างคล่องตัว 4) การ
หารือระยะที่ 2 ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพราะทัง้สองประเทศกำลังเผชิญปัญหาสงครามการค้า
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาด้านธุรกิจและการค้า เป็นต้น 5) ตามที่ข้อตกลง USMCA (United States Mexico Canada 
Agreement) จะบังคับใช้วันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ นี้ ผู้ประกอบการ (โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์) ต่างเรียกร้องให้เลื่อนวันบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าว
ออกไปก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการกำลังเผชิญกับปัญหาการจัดหาสินค้า (อะไหล่รถยนต์) ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

๖. อ่ืน ๆ 
๖.๑ รัฐสภาสหรัฐฯ พิจารณาผ่านร่างกฎหมาย Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions หรือ HEROES Act 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมาย HEROES Act ด้วยคะแนนเสียง ๒๐๘ ต่อ ๑๙๙ และส่งให้
สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ/หรือปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ผลการพิจารณาจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายนอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ หากสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบต่อร่างดังกล่าว จะมีการส่งต่อให้ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ล งนามแสดง
ความเห็นชอบต่อไป ร่างกฎหมาย HEROES Act ถูกเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน ๓ ล้านล้ าน
เหรียญสหรัฐ หรือ ๙๖ ล้านล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๒ บาท) แก่ทุกภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ (Stimulus check) ครั้งท่ีสองหลังจากการออกกฎหมาย Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security Act (CARES Act) ซึ่งได้ให้เงินช่วยเหลือจำนวน ๒.๒ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๗๐.๔ ล้านล้านบาท ชาวสหรัฐฯ ภาคธุรกิจ และ
ภาคเกษตร เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ มีการวางแผนว่า งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามกฎหมาย HEOROES Act ส่วนหนึ่งจะนำมาช่วยภาค
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เกษตรกรรม เช่น อุตสาหกรรมปศุสัตว์ อุตสาหกรรมฟาร์มโคนม อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมสิ่งทอ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอื่น ๆ 
เพิ่มเติมจากกฎหมายที่บังคับใช้แล้วในปัจจุบัน   
๖.๒ USITC แจ้งกำหนดการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะในประเด็นสินค้าประมงที่มาจากการทำประมง IUU USITC ได้แจ้งกำหนดการใหม่ คือ 
วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเข้ากล่าวถ้อยแถลงด้วยตนเอง วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันประชาพิจารณ์ และวันที่         
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันสุดท้ายของการจัดส่งรายงานให้แก่คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาด้านแนวทางและวิธีการ (the U.S. 
House of Representative Committee on Ways and Means) โดย สปษ.ดี.ซี. เห็นควรที่กรมประมงจะพิจารณาจัดส่งข้อมูลเชิงบวกให้กับ USITC 
ภายในกรอบเวลาที่กำหนด (ภายใน 21 สิงหาคม 2563) เพื่อเน้นย้ำการดำเนินการของรัฐบาลไทยอันเป็นความพยายามและความร่วมมือของหลาย
ภาคส่วนในการกำจัดการทำประมงท่ีผิดกฎหมายรวมถึงการจัดการด้านแรงงานประมงท่ีเป็นไปตามหลักสากลและมนุษยธรรม ท้ังนี้ การสืบค้นข้อมูลของ 
USITC อาจไม่ครบถ้วนและขาดข้อมูลเชิงลึก และหากสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชาพิจารณ์ได้ จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการประมงของไทยได้ดียิ่งขึ้น 
๖.๓ สถานการณ์ค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๓ (Trafficking In Persons (TIP) Report 2020) กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ (U.S. Department 
of State) เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ Trafficking In Persons (TIP) Report ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์
การค้ามนุษย์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ของประเทศตา่งๆ ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยสหรัฐอเมริกาจดัให้ไทยอยู่ใน Tier 2 ซึ่งอยู่ใน
ระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา (๒๕๖๒) ขณะที่ ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับการจัดอันดับมี ดังนี้ Tier 1 ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ (ปรับขึ้น) Tier 2 อินโดนีเซีย 
ลาว (ปรับขึ้น) ไทย Tier 2 Watch List มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา เวียดนาม และ Tier 3 เมียนมา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIPReport-Complete-062 420-FINAL.pdf  
๖.๔ การประชุมทูตเกษตร (Ag Attaché) และผลกระทบของ COVID – 19 ในแต่ละประเทศ และการประชุม FAO Insights on Agricultural Trade and 
Markets during COVID – 19 จากการประชุมทูตเกษตรและผลกระทบของ COVID – 19 นาย Joe Glauber นักวิจัย จากสถาบัน IFPRI พบว่า 
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 มีผลต่อ (1) สุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม 
และอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ (2) การใช้นโยบายควบคุมการใช้พื้นท่ี เช่น การปิดการให้บริการสำหรับกิจการที่ไม่จำเป็น การใช้นโยบายให้อยู่บ้าน 
(3) ผลกระทบต่อการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงของยานพาหนะ (4) เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น (5) ราคาสินค้าขายปลีกมี
ราคาสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตกลับลดต่ำลง (6) รายได้และการค้าระหว่างประเทศถดถอย (7) ราคาสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ลดลง เช่น ราคา ถ่ัวเหลือง
ลดลงร้อยละ 12 ราคาข้าวโพดลดลงร้อยละ 19 ราคาเอทานอลลดลงร้อยละ 15 และราคาสุกรลดลงร้อยละ 45 (8) ความต้องการในการใช้บริการ
ขนส่งทางน้ำและทางอากาศลดลง ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการใช้บริการการขนส่งเริ่มเพิ่มมากขึ้นในเดือนมิถุนายน และจากประชุมหารื อพบว่า หลาย
ประเทศกำลังประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการระบาดของ COVID - 19 ทั้งปัญหาการขาดแรงงานในภาคเกษตรกรรม ปัญหาแรงงานติดเชื้อใน
โรงงาน การปิดการให้บริการของภาคธุรกิจ ทั้งนี้จากการประชุม FAO Insights on Agricultural Trade and Markets during COVID - 19 ทำให้
ทราบว่าองค์เกษตรและอาหารแห่งชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) มีการดำเนินงานด้านการค้าและการตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อ
ความมั่นคงของอาหารของโลกผ่านการเฝ้าสังเกตพัฒนาการของราคาสินค้าอาหารโลกและจัดทำข้อมูลราคาเฉลี่ยรายเดือนของสินค้าเกษตร ๕ กลุ่ม 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม น้ำตาล ธัญพืช (Cereals) น้ำมันพืช และเนื้อสัตว์ ผ่านการทำข้อมูลใน ๕ โครงการหลักของ FAO คือ (1) The Agricultural 
Market Information System (AMIS) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าเกษตรทั่วโลก   (2) Global Information and Early Warning System 
(GIEWS) เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์และรายงานเกี่ยวกับการจัดหาและความต้องการอาหารทั่วโลก (3) Food Price Monitoring and Analysis (FPMA) เป็น
ระบบที่ใช้ในการสังเกตการณ์ราคาอาหารของโลก (4) Aglink – Cosimo model เป็นระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและสถานการณ์ 
ประเมินการเกิดใหม่/พัฒนาของตลาด และประเด็นปัญหาอื่น ๆ เพื่อให้ผู้นำประเทศและสถาบันต่าง ๆ นำผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อแนะนำใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 

 
 
 


