
รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
สำนักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชงิตัน ดี.ซี.  

๑. มลูค่าการคา้สินคา้เกษตรในภาพรวมและสินคา้เกษตรท่ีสำคัญ  

รายการ 

มูลค่าส่งออกปี 
๖๑ 

มูลค่าส่งออกปี 
๖๒ 

ก.พ. ๖๒ ก.พ. ๖๓ % เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ก.พ. 

๖๒/๖๓ 
ปี๖๑/
๖๒ 

รวมสินค้าเกษตรและอาหาร
ทั้งหมด ๒๒๐,๐๑๐.๒๗ ๒๓๕,๒๔๔.๖๑ ๑๗,๖๖๘.๕๙ ๑๙,๒๒๓.๑๔ ๙% ๗% 
ข้าว ๑๗,๕๘๙.๔๒ ๑๙,๒๖๘.๗๓ ๑,๖๒๕.๒๗ ๑,๕๑๓.๕๖ -๗% ๑๐% 
ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ๑๕,๓๑๔.๕๐ ๑๕,๔๓๐.๑๖ ๑,๑๓๔.๑๒ ๑,๕๕๑.๖๒ ๓๗% ๑% 
กุ้งดิบและกุ้งแปรรูปแช่เย็น/
แช่แข็ง ๑๓,๕๓๗.๕๗ ๙,๕๙๓.๘๒ ๕๙๘.๔๖ ๔๓๙.๘๙ -๒๖% -๒๙% 
สินค้าประมงอ่ืนๆ ๒๕,๗๑๙.๔๙ ๒๗,๖๖๖.๓๔ ๒,๐๕๐.๓๗ ๒,๔๑๑.๑๑ ๑๘% ๘% 
ผลไม้และลูกนัต ๓,๐๒๐.๔๔ ๓,๑๘๓.๔๗ ๑๘๓.๔๘ ๒๓๒.๗๐ ๒๗% ๕% 
 - ทุเรียน ๕๘๘.๘๕ ๗๐๑.๓๘ ๑๔.๔๘ ๒๒.๘๑ ๕๗% ๑๙% 
 - มังคุด ๖๙.๓๘ ๑๑๓.๑๕ - - - ๖๓% 
กล้วยไม้ตัดดอก ๖๐๕.๔๑ ๕๒๙.๙๔ ๓๘.๙๗ ๓๕.๑๙ -๑๐% -๑๒% 
อาหารสัตว์เลี้ยง ๑๑,๐๐๙.๗๗ ๑๐,๕๙๒.๕๕ ๘๖๕.๔๒ ๙๕๗.๔๒ ๑๑% -๔% 
ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ ๑๐๓,๙๔๓.๗๗ ๑๑๙,๙๐๙.๑๘ ๙,๐๐๗.๔๐ ๙,๙๕๖.๒๘ ๑๑% ๑๕% 

 

๒. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรท่ีสำคัญและแนวโน้ม 
- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๑๙,๒๒๓.๑๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๙ สินค้ายางและผลิตภัณฑ์ (HS 40) เป็นสินค้าเกษตรส่งออกสู่สหรัฐฯ อันดับหนึ่ง  มีมูลค่าส่งออก 
๙,๙๕๖.๒๘ ล้านบาทหรือร้อยละ ๕๒ และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๑ 

- ปัจจัยบวก สินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกเพิ่มมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คือ ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ขยายตัวร้อยละ ๑๑       
คิดเป็นมูลค่า ๙๔๘.๘๗ ล้านบาท ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ขยายตัวร้อยละ ๓๗ คิดเป็นมูลค่า ๔๑๗.๔๙ ล้านบาท สินค้าประมงอ่ืน ๆ ขยายตัว
ร้อยละ ๑๘ คิดเป็นมูลค่า ๓๖๐.๗๓ ล้านบาท อาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัวร้อยละ ๑๑ คิดเป็นมูลค่า ๙๒ ล้านบาท ผลไม้และลูกนัตขยายตัวร้อยละ 
๒๗ คิดเป็นมูลค่า ๔๙.๒๒ ล้านบาท 

- ปัจจัยลบ สินค้าเกษตรและอาหารส่งออกที่ลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คือ กุ้งดิบและกุ้งแปรรูปแช่เย็น/แช่แข็งลดลงร้อยละ ๒๖ คิดเป็น
มูลค่า ๑๕๘.๕๗ ล้านบาท ข้าวลดลงร้อยละ ๗ คิดเป็นมูลค่า ๑๑๑.๗๑ ล้านบาท และกล้วยไม้ลดลงร้อยละ ๑๐ คิดเป็นมูลค่า ๓.๗๘ ล้านบาท 

๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 

- ผลการประชุม NFI-Trading Partner Seafood and Trade Policy Forum เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สปษ. ดี.ซี. เข้าร่วมประชุมกับ 
NFI (National Fisheries Institute) และผู้แทนสถานทูตต่างๆ อีก ๑๔ ประเทศในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สืบเนื่องจากการที่ US International 
Trade Commission (USITC) จะศึกษาและสืบค้นข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับนำเข้าสินค้าประมงที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากการทำการประมง            
ผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing โดยจะจัดการประชาพิจารณ์ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม ๒๕๖๓ 
ทั้งน้ี เพื่อป้องกันปัญหาการได้รับข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการนำเข้าสินค้าประมง
จากไทยมายังสหรัฐฯ ที่ประชุมเห็นควรให้ประเทศต่างๆ ขอเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงการดำเนินมาตรการ IUU ของแต่ละประเทศกับ



เจ้าหน้าที่ USITC เป็นการส่วนตัวภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขณะน้ีที่ยังไม่ทราบผลกระทบที่แน่ชัดของรายงานฉบับน้ีต่อการค้าสินค้า
ประมงระหว่างประเทศ สปษ. ดี.ซี. ได้แจ้งให้กรมประมงทราบเพื่อพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงแล้ว ที่ประชุมยังได้หารือเก่ียวกับ
การบังคับใช้กฎหมาย Marine Mammal Protection Act (MMPA) ซึ ่งไทยมีความกังวลกรณีวัตถุดิบที่ ไทยมีการนำเข้า ( Intermediary)       
เพื่อแปรรูปและส่งออกมายังสหรัฐฯ โดยประเทศต้นทางอาจไม่มีการดำเนินมาตรการด้าน MMPA ที่เท่าเทียมกับสหรัฐฯ  NFI จะได้นำประเด็นน้ี
หารือกับ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ซ่ึงเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป 

- หน่วยงาน Department of Inspection of Products of Animal Origin (DIPOA) ของบราซิลแจ ้งระงับการผล ิตและรับรอง
สุขอนามัยการผลิตสินค้าทูน่าของบริษัทผู้ผลิตไทยจำนวน ๑ ราย สืบเน่ืองจากการตรวจพบว่ามีระดับโซเดียมในเน้ือปลาทูน่าเกินมาตรฐาน    
ที่กำหนด โดยที่ฝ่ายไทยไม่ได้แจ้งผลการสืบหาสาเหตุและการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ต่อมาเม่ือมีการแจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องในภายหลัง กลับพบว่าไม่ตรงกับข้อมูลกระบวนการผลิตที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางการบราซิล ทั้งน้ี ความผิดพลาดเกิดจากผู้ผลิตไทยให้
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับวิธีการปฏิบัติจริงแก่ผู้นำเข้าบราซิลเพื่อใช้ขึ้นทะเบียนโดยตรง ในโอกาสต่อไป ผู้ประกอบการไทยทุกรายที่ประสงค์ส่งออกไปยัง
บราซิล จักต้องส่งข้อมูลการผลิตให้กรมประมงรับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง  ก่อนที่จะนำส่งให้ผู้นำเข้าบราซิลนำไปใช้ขึ้นทะเบียนกับ
ทางการบราซิลก่อนทุกครั้ง 
- หน่วยงาน FDA (Food and Drug Administration) ประจำนครลอสแอนเจลิส ปฏิเสธการนำเข้าสินค้าขนมข้าวโพดอบกรอบคอนเน่ 

(Cornae) เน่ืองจากตรวจพบสีสังเคราะห์อาหารชนิด FD&C Yellow #5 หรือ Tartrazine แม้ผู้นำเข้าจัดส่งเอกสารผลการวิเคราะห์สินค้าและ
ส่วนผสมอาหาร (Ingredients) โดยห้องปฏิบัติการในประเทศไทยและในสหรัฐฯ ว่าไม่มีส่วนผสมของสีสังเคราะห์ดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งน้ี สินค้า
นี้มีการนำเข้ามายังสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ และขอขยายเวลาในการกักกัน (Detention) ตลอดมา โดยที่ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ในประเทศไทยรายหน่ึง (จากจำนวน ๒ ราย) ปฏิเสธการเปิดเผยวิธีวิเคราะห์และผลวิเคราะห์โดยละเอียดตามที่หน่วยงาน FDA ขอมา 
ส่งผลให้เกิดการปฏิเสธสินค้าในที่สุด ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้าชนิดนี้โดยผู้นำเข้ารายนี้ครั้งต่อไปจะต้องถูกตรวจสอบและผ่าน ๕ ครั้งติดต่อกัน      
จึงจะขอถอดถอนรายชื่อออกจาก Import Alert List ได้ การถูกปฏิเสธสินค้าในลักษณะน้ีย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
หากไม่มีการใช้สีสังเคราะห์ดังกล่าวในกระบวนการผลิตจริง สินค้าจะสามารถถูกถอดถอนออกจาก Import Alert List ได้ในที่สุด 

๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ท่ีสำคัญของสหรัฐฯ - แคนาดา 

- ผลกระทบของโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID – 19 ต่อภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด 
COVID – 19 ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เน่ืองจากสหรัฐฯ มีการออกนโยบายการจำการให้บริการที่มี
การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลกระทบให้ความต้องการสั่งซื้อวัต ถุดิบผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ของกิจการ
ดังกล่าวข้างต้นลดน้อยลง ซึ่งผู้นำเข้าและผู้จัดส่งอาหารต้องปรับเปลี่ยนแผนการระบายวัตถุดิบ  อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารทะเล        
หาช่องทางแก้ไขปัญหาการปิดตัวของร้านอาหารโดยกระจายสินค้า เช่น ปลาแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง และอาหาร ทะเลพร้อมรับประทานไปยัง
ซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน นอกจากนี้ แม้ว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) มีมาตรการรับมือปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เช่น 
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (inspectors) ของการผลิต และ/หรือ สินค้านำเข้า แต่อุตสาหกรรมการขนส่งอาหาร เช่น 
ทางเรือ ทางอากาศ ในสหรัฐฯ ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เช่น การขาดแรงงาน การขาดเที่ยวบิน การ
ขาดเรือ ส่งผลให้สินค้าที่จะนำเข้ามายังสหรัฐฯ ลดน้อยลง และกระทบต่อการส่งออกสินค้าเพราะเรือที่เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางมี       
ลดน้อยลง เช่น ท่าเรือทาโคมาและซีแอทเทิล มีเรือนำเข้าสินค้าลดลง ๒๖ คาร์โก ทำให้สินค้าที่สหรัฐฯ จะส่งออกโดยใช้เรือลำเดิมมีปริมาณ
ลดลง หรือท่าเรือในสหรัฐฯ บางแห่งมีการเปลี่ยนเวลาทำการจาก ๕ วัน เป็น ๔ วัน เป็นต้น โดยสรุป จะเห็นได้ว่า ปัญหาการขาดแรงงาน การ
ปรับเปลี่ยนลดวันทำการของท่าเรือ และเที่ยวบิน ส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตร เพราะสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่เน่าเสียได้ และมีอายุการ
เก็บรักษาจำกัด ความล่าช้าในการขนส่งและการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคจะทำให้เกิดความเสียหายเชิงธุรกิจ และเศรษฐกิจได้  

- สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในแคนาดา ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ Canadian 
Food Inspection Agency (CFIA) ยังไม่ได้กำหนดมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารแต่อย่างใด และยังคงใช้ระเบียบต่างๆ 
เหมือนเดิมก่อนการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  อย่างไรก็ตาม มาตรการจำกัดการเดินทางและเที่ยวบินระหว่างประเทศจะส่งผลกระทบ
ต่อสินค้าที่ส่งออกทางเครื่องบิน เช่น ผลไม้สดและกล้วยไม้ตัดดอก (ปี ๒๕๖๒)  ไทยมีการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกมายังแคนาดามูลค่า ๑๘.๕ 



ล้านบาท และช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการส่งออกแล้วรวม ๓ ล้านบาท)  อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับการแจ้งหรือร้องเรียนจากผู้ส่งออก
ไทยแต่อย่างใด 
โดยภาพรวม สินค้าเกษตรของไทยยังไม่ได้ผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลแคนาดามากนัก และคาดว่าอุปสงค์ของความต้องการของสินค้า
ไทยจะมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าข้าว ด้วยสินค้าข้าวเป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามภูมิภาค และจำเป็นต้องมีการนำเข้าเพื่อการตอบสนองต่ออุปทาน
ภายในประเทศ จากหารือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต (สคต ณ นครโทรอนโต) ทราบว่า ปัจจุบัน สินค้าข้าว
ตามร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Supermarket) มียอดจำหน่ายที่สูงขึ้น ๒-๓ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปีที่ผ่านมา โดยคาดว่า     
เกิดจากการความกังวลถึงความไม่ชัดเจนของการระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเชื้อสายเอเชียหันมาซื้อสินค้าซ่ึง
จำเป็นสำหรับการบริโภคเพื่อมากักตุนไว้เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี มีความเป็นไปได้ว่าสินค้าประมงแช่เยือกแข็งขนาดบรรจุปลีก (Retail Packing) 
จะเป็นที่ต้องการมากกว่าปกติ ส่งผลให้มีคำสั่งซ้ือมายังผู้ผลิตไทยสูงขึ้น เน่ืองจากผู้บริโภคนิยมซ้ือไปเก็บไว้กันขาดแคลน 
ในส่วนของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้ าเกษตรไทย โดยได้รับแจ้งจาก สคต ณ นครโทรอนโต ว่า สถานการณ์ร้านอาหารไทย ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก ร้านอาหารเหลือเพียงการเปิดบริการเฉพาะ Take Out และ Delivery ไม่คุ้มค่าต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในขณะที่
ร้านอาหารไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก แม้จะยังคงให้บริการ Take Out แต่วัตถุดิบมีราคาต้นทุนแพงขึ้น โดยเฉพาะผักสดและของสด      
ส่วนผักสดที่ใช้ประกอบอาหารไทย เช่น ใบโหระพา ใบกระเพรา ขาดตลาด เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการขนส่ง Logistics และรายได้จาก
บริการ Take Out และ Delivery ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเปิดบริการ แต่ร้านอาหารยังคงจำเป็นต้องเปิดบริการเพื่อหา
รายได้มาจ่ายค่าเช่าร้าน นอกจากนี้ ผลจากการปิดบริการเหลือเพียง Take Out และ Delivery ทำให้ร้านอาหารต้องเลิกจ้างพนักงาน
โดยเฉพาะพนักงานหน้าร้านทั้งหมดลง 

๕. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร 
- อุตสาหกรรมอาหารต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้อุตสาหกรรมสินค้าเกษตรต้อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล
อาจต้องปรับเปลี่ยนสินค้าให้เป็นอาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง หรือทำอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อกระจายสินค้าไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน 

- ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดต่ำลง เช่น ราคาน้ำมันพืชเน่ืองจากปริมาณการใช้ลดลง ความต้องการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมเอทานอลลดลง 
ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์นมลดลง ค่าเงินเหรียญสหรัฐจะแข็งขึ้นทำให้เกิดแรงจูงใจในการส่งออกสินค้าทั่วโลก และอุตสาหกรรมผัก/ผลไม้
สดมีแนวโน้มประสบปัญหาการขาดแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิต เป็นต้น 

- ความต้องการใช้น้ำมันลดลง ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ก๊าซโซลีน) ลดลงเน่ืองจากการจำกัดการเดินทาง แต่ความต้องการใช้น้ำมันดีเซล
สำหรับภาคขนส่งจะเพิ่มมากขึ้น โดยน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีราคาลดลง ในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ี ปริมาณความต้องการใช้
เอทานอลเพื่อเป็นส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซโซลีนจะลดลงเน่ืองจากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้การผลิตเอทานอลจากอ้อยและข้าวโพดลดลง
ตามไปด้วย โดยจะมีการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลเพิ่มขึ้น ราคาน้ำตาลโลกจะลดลง คาดว่าจะมีการลดการปลูกพืชพลังงานลดลงในบราซิลและ
สหรัฐฯ ลงอีก 

๖. อ่ืน ๆ  
- การเล่ือนงานแสดงสินค้าอาหารทะเล Seafood Expo North America 2020 ผู้จัดงาน Seafood Expo North America ประกาศเลื่อน

การจัดงานแสดงสินค้าอาหารทะเลและงานประชุมสัมมนา Seafood Expo North America 2020 ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓      
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือและมีผู้ร่วมงานจากจากประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในสหรัฐฯ ทำให้ผู้ประกอบการรวมทั้งภาครัฐจากต่างประเทศที่มีแผนการเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าวต้อง
ยกเลิกการเดินทาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประมงและรัฐบาลไทย คือ (๑) ภาคเอกชน งานดังกล่าวถือเป็นโอกาสการพบ
ลูกค้า ขยายเครือข่ายทางธุรกิจที่สำคัญของผู ้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการไทยที่นิยมมาจัดบูธประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น บริษัทซีพี          
(ผลิตภัณฑ์กุ้ง อาหารพร้อมรับประทาน) และบริษัทไทยยูเนี่ยน (ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ตรา Chicken of the Sea) อย่างไรก็ตาม แม้งาน
ดังกล่าวจะถูกเลื่อนออกไปซ่ึงอาจกระทบยอดจำหน่ายใหม่ๆ ที่อาจได้รับเพิ่มเติมจากงานแสดงสินค้า แต่มีการรายงานว่า โรงงานปลาทูน่าบรรจุ
กระป๋องของเอกวาดอร์ต้องปิดตัวลง ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศเดียวที่ส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่สหรัฐฯ ดังน้ัน หากโรงงานปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ของไทย ยังคงสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยจะช่วยให้ไทยเป็นผู้นำด้านการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยัง



สหรัฐฯ (๒) ภาครัฐ ในทุกปีภาครัฐไทย เช่น กรมประมง จะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและเข้าชมงานแสดงสินค้าดังกล่าว ซ่ึงเป็นโอกาสดีในการ
ชี้แจงและประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซ่ึงได้รับความสนใจจาก
ภาคเอกชน และองค์กร NGO เข้ารับฟังและสอบถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของไทย เน่ืองจากไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมง
ที่สำคัญของโลก จึงได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเป็นพิเศษ  

- รัฐ Ohio ริเร่ิมสุกรปลอดสาร Ractopamine เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยงาน Department of Agriculture (DOA) ของรัฐ Ohio ได้
เผยแพร่เอกสารการใช้สาร Ractopamine ฉบับล่าสุดสำหรับงาน Ohio Swine Exhibitions ในงานเทศการของรัฐ อาทิ งานแสดง “The 
2020 Ohio State Fair” ปราศจากสาร Ractopamine โดยเห็นว่า การห้ามใช้สาร Ractopamine สำหรับงานต่างๆ จะสร้างความเสมอภาค
ให้กับทุกฝ่ายและเป็นการป้องกันคณะกรรมการจากประเด็นการใช้สารดังกล่าว และยังช่วยให้ผู้ร่วมจัดแสดงสุกร สามารถเข้าถึงตลาดสุกรที่
ห้ามใช้สารดังกล่าวได้ดีขึ้น เช่น ตลาดต่างประเทศ ทั้งน้ี เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว งานแสดงสินค้าเกษตร Ohio State Fair จึงกำหนดให้
ต้องมีหนังสือรับรองที่มีลายเซ็นจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายสำหรับเด็กที่จะนำสุกรมาร่วมจัดแสดง ว่าสุกรที่นำมาจัดแสดงไม่เคย
ได้รับสาร Ractopamine มาก่อน 

- จีนจะยกเว้นภาษีนำเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯ มูลค่า ๓๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงสินค้าประเภทปูและกุ้งล็อบสเตอร์มีชีวิต ตั้งแต่วันที่    
๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป บริษัทต่างๆ ของจีน สามารถยื่นขอการยกเว้นภาษีสินค้าสำหรับสินค้าของสหรัฐฯ รวม ๖๙๖ รายการ รวมถึง
อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๔๔ รายการ โดยจีนตกลงที่จะซ้ือสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ เป็นมูลค่ารวม ๒๐๐ พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ในช่วงระยะเวลา ๒ ปี และจากการประกาศล่าสุดจะมีสินค้าเกษตรและสินค้าพลังงานที่สำคัญ อาทิ เน้ือสุกร เน้ือวัว ถั่วเหลือง ก๊าซธรรมชาติ
เหลว และน้ำมันดิบ ที่จะได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการการเรียกเก็บภาษีขาเข้าเพื่อลงโทษ (Punitive Tariff) ทั้งน้ี สำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ใน
รายชื่อสินค้าที่ได้รับการลดหย่อนภาษีและถูกนำเข้ามาพร้อมกับสินค้าที่ได้รับการลดหย่อน จำเป็นต้องมีการกรอกคำอธิบายเพิ่มเติม อาทิ  การ
ระบุว่าสินค้าส่วนนี ้ ไม่ได้ร ับลดหย่อนภาษี ทั ้งนี ้ แม้ว่าการลดภาษีจะเป็นการส่งเสริมด้านการค้าและมีผลเชิงบวก แต่การระบาดของ 
Coronavirus กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของสหรัฐฯ และแคนาดา ทำให้สหรัฐฯ และแคนาดา ยังไม่สามารถเพิ ่มการส่งออก              
ล็อบสเตอร์ไปยังจีนได้ และเม่ือเร็วๆ น้ี แหล่งข่าวแจ้งกับสำนักข่าว Undercurrent News ว่า ผู้ส่งออกชาวแคนาดาได้ส่งกุ้งล็อบสเตอร์มายัง
ตลาดสหรัฐฯ ในราคาถูกแทน ซ่ึงสร้างแรงกดดันต่อราคากุ้งล็อบสเตอร์ ณ ท่าขายและบริษัทขายส่งของสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก 
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