รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์รา
๑. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับประเทศออสเตรเลีย
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังออสเตรเลีย (ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
% การเปลี่ยนแปลง
รายการ
ก.ย.
ก.ย.
ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ก.ย.
ก.ย.
ม.ค.-ก.ย.
2560
2561
2560
2561
60/61
60/61
1. ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
510.93
563.65
4892.87
4886.44
10.32
-0.13
2. ผลิตภัณฑ์ประมงอื่นๆ
233.68
243.07
2698.00
2324.60
4.02
-13.84
3. อาหารสัตว์
191.01
240.65
1635.89
1850.87
25.99
13.14
4. กุ้งแช่เย็น/แช่แข็ง
235.89
197.40
787.34
1228.88
-16.32
56.08
5. ข้าว
128.65
137.81
1343.87
1480.45
7.12
10.16
6. ผลไม้สด
7.27
9.52
90.20
93.50
30.98
3.66
7. ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์
0.76
3.60
4.24
9.06
371.65
113.72
8. สินค้าเกษตรอื่นๆ
1151.30
1083.62
9442.82
9096.22
-5.88
-3.67
รวมสินค้าเกษตรทั้งหมด
2459.49
2479.30 20895.23 20970.02
0.81
0.36
๒. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ม
 สินค้าเกษตรและอาหารกลุ่มที่ออสเตรเลียนาเข้าจากไทยสูงสุด คือ กลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง โดยในช่วง ม.ค.-ก.ย. ของปี ๒๕๖๑ มีมูลค่า
การนาเข้ารวมกัน ๘๔๓๙.๙๓ ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่ม ขึ้น เล็กน้อยเมื่อเที ยบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๐.๗๔ สินค้าเกษตรกลุ่ม
กุ้งแช่เย็น/แช่แข็ง อาหารสัตว์ ข้าว ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ และผลไม้สดมีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้น ในช่วง ม.ค.-ก.ย. ของปี ๒๕๖๑ โดยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ๔๔๑.๕๔, ๒๑๔.๙๘, ๑๓๖.๕๘, ๔.๘๒ และ ๓.๓ ล้านบาท ตามลาดับ ภาพรวมมูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมดจากไทยมายัง
ออสเตรเลียมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ๗๔.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
 ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มูลค่าการนาเข้ากลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ๒๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ สินค้ายางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น ๒.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗๑.๖๔ ในช่วงเวลาเดียวกัน
นี้ สินค้ากลุ่มอาหารสัตว์ และผลไม้สดมีมูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๙๙ และ๓๐.๙๘ ตามลาดับ โดยภาพรวมสถานการณ์การนาเข้าสินค้าเกษตรของ
ออสเตรเลียจากไทย ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ๑๙.๘๑ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๘๑ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย
๓.๑ สินค้าไทยถูกปฏิเสธการนาเข้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ มีสินค้าถูกปฏิเสธการนาเข้าจานวน ๕ รายการ ได้แก่
 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สินค้าข้าวโพดอ่อนสด ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตรายหนึ่ง จานวน ๓๐๐ กล่อง น้าหนัก ๔๑๔ กก. ซึ่งส่งถึงด่านนครเมลเบิร์นเมื่อ
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถูกสุ่มตัวอย่างแบบเฝ้าระวัง (Surveillance) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ พบว่าตัวอย่างที่สุ่มทั้งหมด ๕ ตัวอย่างพบ
เชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli ที่ระดับ ๔๖๐, ๔๖๐, ๔๖๐, ๒๔๐, ๗๕ MPN/g ซึ่งเกินมาตรฐาน แสดงให้เห็น ถึงสุขลักษณะที่ไม่ดีในการผลิต
โดย สปษ.แคนบเอร์รา แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรรับทราบแล้ว โดยบริษัทดังกล่าวเคยถูกปฏิเสธสินค้าจากสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน
 ๓ ตุล าคม ๒๕๖๑ สิน ค้ าพริก แดงแช่ เยื อกแข็ ง ผลิ ต โดยบริษั ท ผู้ ผ ลิต รายหนึ่ ง ถู ก ปฏิ เสธเนื่ อ งจากตรวจพบสารก าจัด ศัต รูพื ช ตกค้ างชนิ ด
Profenofos ปริม าณ ๐.๓๑๓ mg/kg (ppm) โดยมาตรฐานไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารใช้ ห รื อมี ส ารตกค้ างชนิ ด นี้ ในพริก แดง อย่ างไรก็ต าม สปษ.
แคนเบอร์รา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ อนุญาตให้สามารถตกค้างได้ในพริก (Chili peppers) ปริมาณ ๒๐
ppm จึงได้ทักท้วงไป ภายหลังกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย แจ้งว่าได้ตรวจปล่อยสินค้าให้แล้ว แม้ว่าจะปฏิเสธสินค้าไปแล้วตั้งแต่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๑ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานก็ตาม กรณีนี้จึงไม่ถือว่าสินค้าถูกปฏิเสธ
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สินค้าข้าวโพดอ่อนสด ผลิตโดยบริษัท ผู้ผลิตรายหนึ่ง ถูกตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli ที่ ระดับ ๙, <๓, <๓, <๓
และ ๑๕๐ MPN/g ซึ่งเกินมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงสุขลักษณะที่ไม่ดีในการผลิต ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าชนิดเดียวกันจากบริษัทนี้ถูกตรวจพบเชื้อ E.
coli ก่อนหน้าจึงทาให้สินค้าในรุ่นต่อมาต้องถูกตรวจสอบทุกรุ่น (๑๐๐%) จนกว่าจะสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน สปษ. แคนเบอร์รา
ได้แจ้งไปยังกรมวิชาการเกษตรแล้ว โดยบริษัทนี้ถูกปฏิเสธสินค้าเนื่องจากสุขลักษณะการผลิตที่ไม่ดี จาเป็นต้องดาเนินมาตรการที่เข้มงวดต่อไป
 ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ สินค้าข้าวแดง ปริมาณ ๖๓ กิโลกรัม นาเข้าจากไทยมายังออสเตรเลียโดยบริษัท ผู้นาเข้ารายหนึ่ง ถูกปฏิเสธและเผาทาลาย
เนื่องจากตรวจพบการงอกของข้าว (Germination Test) ในขณะที่สินค้าข้าวเหนียวดาปริมาณ ๗ ตันและข้าวขาว ๓๓ ตัน ซึ่งนาเข้าพร้อมกันไม่พบ
การงอก จึงได้รับการตรวจปล่อย ทั้งนี้ ผู้นาเข้าไม่ทราบกฎระเบียบออสเตรเลียที่อนุญาตให้สามารถตรวจสอบการงอกของเมล็ดข้าวก่อนที่ประเทศต้น
ทางได้ ปัญหาการนาเข้าข้าวสีหรือข้าวกล้องที่ขัดสีเอาจมูกข้าวออกไม่หมด และเมื่อนาเข้ามายังออสเตรเลียจะต้องถูกกักกันและนาไปตรวจสอบทาให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และมีความเสี่ยงที่สินค้าจะถูกปฏิเสธ ทาให้ผู้นาเข้าหลายรายยกเลิกการนาเข้าข้าวสี เช่น ข้าวกล้ อง ข้าวไรซ์
เบอร์รี ฯลฯ จากไทย แม้ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการมากและจาหน่ายได้ราคาดีในออสเตรเลียก็ตาม สปษ. แคนเบอร์รา ได้ประสานแจ้งกรม
วิชาการเกษตรเกี่ยวกับกฎระเบียบ และการเตรียมความพร้อมให้บริการทดสอบ Germination Test ให้แก่ผู้ส่งออก
 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สินค้าทุเรียนแกะพูแช่เย็น ของบริษัทผู้ผลิตรายหนึ่ง ถูกปฏิเสธและเผาทาลาย เนื่องจากมีการห่อทุเรียนด้วยกระดาษก่อน
การบรรจุในกล่องพลาสติกใส ทาให้เจ้าหน้าที่ด่านออสเตรเลียไม่สามารถมองเห็นและตรวจสอบแมลงศัตรูพืชที่อาจติดมาได้ บริษัทได้ประสานมายัง
สปษ. แคนเบอร์รา ขอให้มีการเจรจากับทางการออสเตรเลีย เนื่องจากการใช้กระดาษห่อก็เพื่อดูดซับความชื้น แต่ฝ่ายออสเตรเลียขอให้ห่อหุ้มด้วย
พลาสติกใสแทน ซึ่งทาให้ทุเรียนคุณภาพเสียไปและยังเน่าเสียอย่างรวดเร็ว สปษ. แคนเบอร์รา ได้ประสานไปยังกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย แล้ ว

ได้รับแจ้งว่าผู้นาเข้ารายอื่นสามารถเปลี่ยนไปใช้พลาสติกใสแล้ว อย่างไรก็ตาม สปษ. แคนเบอร์ร า ยังได้รับการร้องเรียนจาก ผู้นาเข้ารายอื่นด้วย
จึงได้ประสานกับกรมวิชาการการเกษตรเพื่อขอให้ศึกษาวิจัยหาวัสดุห่อหุ้มที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเพื่อทดแทน ขณะนี้ เป็นช่วงปลายฤดูทุเรียน การ
ส่งออกชะลอตัว กรมวิชาการเกษตรรับว่าจะดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันในฤดูกาลหน้า
๓.๒ ข้อคิดเห็น/แนวทางการแก้ไขปัญหา
 กรมวิชาการเกษตรควรดาเนินมาตรการเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่มักถู กปฏิเสธสินค้าที่ประเทศปลายทาง ควรระงับการส่งออกเป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดปัญหาซ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 กรมวิ ช าการเกษตรควรแจ้ ง ข้อ มู ล ด้ านกฎระเบี ย บให้ ผู้ป ระกอบการที่ เกี่ย วข้อ งรับ ทราบ และเตรีย มความพร้อ มในการให้ ก ารบริ การ เช่ น
การดาเนินการทดสอบ Germination Test และออกใบรับรองกากับเพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวสีและข้าว Niche Market ซึ่งมีราคาสูง
 กรมวิช าการเกษตรประสานความร่วมมือกับ ผู้ป ระกอบการที่ เกี่ยวข้องกับ ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพและแก้ไขปัญ หาการส่ง ออกผลไม้
โดยเฉพาะทุเรียน เนื่องจากมีองค์ความรู้และมีศักยภาพในการดาเนินการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตร
๔. กฎระเบียบการนาเข้า
 ๒๗ กั น ยายน ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ย เผยแพร่ป ระกาศอาหารน าเข้า เรื่อง การควบคุม ณ ด่ านน าเข้ าเกี่ย วกั บ การใช้ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปลาทูน่าและปลากระพงขาว ฉบับปรับปรุง โดยแต่เดิมจะตรวจสอบเฉพาะในปลาทูน่าสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง แต่จะเริ่ม
ตรวจสอบในเนื้อปลากระพงขาวแบบหั่นชิ้น แบบสาหรับบริโภคหนึ่งคน และแบบแล่บาง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย แจ้งขอรับข้อคิดเห็นต่อร่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงกลุ่มศัตรูพืชเพลี้ยแป้ง (Mealybugs) และ
ไวรัสที่ติดมากับเพลี้ยแป้งในผักผลไม้สด ไม้ตัดดอก และไม้ประดับนาเข้ามายังออสเตรเลีย โดยขอรับข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ก่อนที่จะจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไปในปี ๒๕๖๒ ในเอกสารออสเตรเลียระบุวิธี การจัดการความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ สปษ. แคนเบอร์รา
ได้แจ้งไปยังกระทรวงฯ และกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นด้วยแล้ว
 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย เผยแพร่ประกาศความปลอดภัยทางชีวภาพ เรื่อง ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
สาหรับการแปรรูปหลังการนาเข้าผลิตภัณฑ์ปลากลุ่ม Salmonids ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศที่ได้รับการรับรอง (ยกเว้นนิวซีแลนด์) โดยขอรับ
ข้อคิดเห็นภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการเสนอเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกใบรับรองในปัจจุบันและเงื่อนไขการแปรรูป
หลังการนาเข้าปลากลุ่ม Salmonids ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากจะมีการแก้ไขข้อความในใบรับรองสุขอนามัยที่ออกให้โดยกรมประมงเพื่อให้
เป็นไปตามข้อกาหนดใหม่ ทั้งนี้ สปษ. แคนเบอร์รา ได้แจ้งไปยังกระทรวงฯ และกรมประมงเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นด้วยแล้ว
หมายเหตุ: รายละเอียดข้อกาหนดและกฎระเบียบทั้งหมดข้างต้นปรากฎในเว็ปไซต์ของ สปษ. แคนเบอร์รา http://www.agrithai.org.au
๕. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สาคัญของประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
 สถานการณ์การติดเชื้อ Mycoplasma bovis ในฝูงโคนิวซีแลนด์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีฟาร์มติดเชื้ออยู่ระหว่างกระบวนการกาจัดทั้งสิ้น
๓๔ แห่ง ทั้งนี้ ไม่มีการตรวจพบฟาร์มติดเชื้อแห่งใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศว่าการดาเนินมาตรการกาจัดเชื้อเป็นที่ น่า
พอใจ โดยในปัจจุบันมีจานวนฟาร์มทั้งสิ้น ๔๑ แห่ง ได้เริ่มดาเนินกิจการตามปกติแล้ว สาหรับโครงการตรวจวิเคราะห์น้านมวัวทั่วนิวซีแลนด์ที่จะ
มีการดาเนินการทั้งสิ้น ๖ รอบ กาลังเริ่มตรวจสอบเป็นรอบที่ ๕ ภายใต้โครงการนี้ มีการตรวจพบฟาร์มติดเชื้อเพียง ๓ แห่ง โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์
จะจัดทารายงานโครงการการตรวจวิเคราะห์น้านมฉบับสมบูรณ์ในช่วงเดือนธันวาคม นอกจากขั้นตอนดังกล่าวแล้ว รัฐบาลนิวซีแลนด์ กาลังจะ
ดาเนินมาตรการกาจัดเชื้อขั้นต่อไป โดยการสารวจวัวในฟาร์มที่ถูกคัดเลือกกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง ใน ๕ พื้นที่ทั่วประเทศ ฟาร์มดังกล่าวจะเป็นฟาร์มที่
ไม่ได้รับรายงานความเชื่อมโยงกับฟาร์มติดเชื้อก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการกาจัดเชื้อเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภ าพครอบคลุมทั้งประเทศ
 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ได้เผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้ากระบวนการทบทวนข้อกาหนดการนาเข้ากุ้ง (Prawn Review
Update) โดยแจ้งว่า มีผู้ให้ข้อคิดเห็นต่อคาแนะนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการนาเข้ากุ้ง (Biosecurity Advice 2018/06) จานวน ๑๐ ราย
รวมทั้งจากกรมประมงของไทย โดยบางรายเห็นว่าข้อกาหนดเข้มงวดเกินความจาเป็น ไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า
มีความแตกต่างในการบังคับใช้ระหว่างสินค้าในประเทศและจากการนาเข้า ควรดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นรายประเทศ ยังไม่ครอบคลุมทุกโรคที่
อาจเกิดขึ้น ฯลฯ ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปคือนาข้อคิดเห็นเหล่านี้ประกอบการจัดทาร่างรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อขอรับข้อคิดเห็นต่อไป สปษ. แคนเบอร์รา
เห็น ว่ามีแนวโน้มที่ จะเพิ่มชนิด เชื้อไวรัส หรือโรคสัต ว์น้าในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงอีก ซึ่งจะยิ่งเพิ่มปัญหาและอุป สรรคในการส่งออกสิน ค้ากุ้ง
โดยเฉพาะกุ้งดิบแช่เยือกแข็งไปยังออสเตรเลีย การทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งใหม่มีกาหนดเสร็จสิ้นกลางปี ๒๕๖๒
๖. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร
 เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรมประมงได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานด้าน Biosecurity สาหรับสัตว์น้าของกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย แจ้งยกเลิกการระงับการ
ส่งออกสินค้ากุ้งดิบของบริษัทผู้ผลิตของไทยที่ถูกระงับการส่งออกเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากการตรวจพบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในสินค้ากุ้งดิบจานวน
๗ รุ่น ซึ่งกรมประมงได้ระงับการส่งออกสินค้าดังกล่าวของบริษัทตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยกรมประมงได้แจ้งว่า บริษัทมีการดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทั้งในระดับฟาร์ม โรงงาน และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยกรมประมงมีการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าปริมาณการส่งออก กุ้งดิบแช่แข็งจาก
ไทยหลังจากช่วงเวลานี้จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ สินค้าข้าวและอาหารแปรรูปมีแนวโน้มการนาเข้าดี โดยมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ
๗. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สปษ. แคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับนายกสมาคมผู้นาเข้าสินค้าประมงแห่งออสตราเลเชีย ณ สานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ เกี่ยวกับความคืบหน้าด้านกฎระเบียบนาเข้าสินค้าประมงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงกุ้งนาเข้า แนวโน้มการนาเข้า
สินค้าประมงจากประเทศไทย และแนวทางการรักษาและขยายส่วนแบ่งการตลาดสินค้าประมงจากไทย โดยสินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับ
ในกลุ่มผู้นาเข้าออสเตรเลียอย่างสม่าเสมอแม้มีราคาสูงกว่าคู่แข่ง มีการหารือความเป็นไปได้ที่จะนาคณะเชฟที่มีชื่อเสียงและมีสื่อสัง คมออนไลน์ส่วนตัว
เพื่อไปศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้าน Biosecurity และ Sustainability ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การทาการประมง รวมถึงการแปรรูปในประเทศไทย เพื่อ
รับทราบข้ อเท็ จจริงและเผยแพร่ข้ อมู ลที่ เป็ นถู กต้ องและส่ งเสริมภาพลั กษณ์ สิ นค้ าประมงไทยในกลุ่ มเชฟและผู้ บริ โภคในออสเตรเลี ย ทั้ งนี้ สปษ.
แคนเบอร์รา เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยจะต้องประสานเพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมนี้ต่อไป

