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หลังจากการแต่งตัง้คณะรฐัมนตรแีละรฐับาลได้แถลงนโยบายแล้ว ภาคการเมอืงของไทยกเ็ริม่กลบัมามเีสถยีรภาพอกีครัง้ ซึง่เป็นแนวโน้มอนัดทีีร่ฐับาลของไทย 
จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภาคราชการก็พร้อมเข้าเกียร์เดินหน้าตามนโยบายท่ีรัฐบาลชุดใหม่วางไว้ ซึ่งก็จะส่งผลในเชิงบวกกับภาคเอกชนต่อไปเช่นกัน  
ทัง้นี ้นโยบายด้านเศรษฐกจิทีร่ฐับาลให้ความส�าคญั คอื ‘การก้าวเข้าสูย่คุเศรษฐกจิใหม่’ โดยเฉพาะการผลกัดนัให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นผูน้�าทางด้าน ‘Bio-hub’ 
ซึ่งอาศัยพื้นฐานความสามารถในการผลิตอาหารที่มีศักยภาพของไทย การต่อยอดสินค้ากลุ่มสมุนไพร บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ที่ท�าจากพืช ส่งเสริมพลังงานทางเลือก 
ตลอดจน Novel Food ต่างๆ และการผลักดันการเพิ่มมูลค่าและการส่งออก ‘ภาคบริการ’ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึง 
หาแนวทางการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเกาะเกี่ยว ‘เศรษฐกิจฐานราก’ เข้ากับ ‘เศรษฐกิจยุคใหม่’ เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 

TPSO Journal ฉบับนี้ จึงขอน�าท่านมาพูดคุยใน Special Talk เศรษฐกิจแพลตฟอร์มกับการเปลี่ยนแปลงต่อการค้าโลก และ Special Report  
ผลกระทบของสงครามการค้าต่ออตุสาหกรรมสิง่ทอ ซึง่การแก้ไขปัญหาการส่งออกท่ีได้รบัผลกระทบจากสงครามการค้ากเ็ป็นอีกหนึง่นโยบายเร่งด่วนตามนโยบาย
ของรัฐบาลเช่นกัน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.พาณิชย์ เพ่ือติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด  
ซึง่ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าในฐานะเลขานกุาร กรอ.พาณชิย์ กจ็ะตดิตามและน�าเสนอประเดน็ทีน่่าสนใจแก่ท่านผูอ่้านต่อไป แล้วพบกันอกีฉบบัหน้า

                                                                                                                  กองบรรณาธกิารวารสาร สนค.

 เมือ่วนัพธุที ่24 กรกฎาคม 2562 นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (ผอ. สนค.) เป็นประธานการจดัสมัมนา “เทคโนโลย ีABCDE กบัธรุกจิยคุใหม่” 
ณ Glowfish (Co-Working Space) อาคารสาทรธานี 2 กรุงเทพฯ โดยงานคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค ์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างการรับรู้ในการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ภาคธุรกจิ ตลอดจนน�าเสนอกรณตีวัอย่างของธรุกจิขนาดกลางทีป่ระสบความส�าเรจ็ โดยน�าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสมัยใหม่ ABCDE (A คือ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ / B คือ Blockchain / C คือ Cloud / 
D คือ Big Data / E คือ E-Business หรือ การด�าเนินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มายกระดับและ
ปรบัใช้กบัการด�าเนนิธรุกจิซึง่ไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก เนือ่งจากมแีพลตฟอร์มทีเ่อือ้ต่อ 
การต่อยอดส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย ในงานนี้ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า
ระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ในงานนี้ประกอบด้วยการเสวนา 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ Bio 4.0  
การเสวนาช่วงเกษตรสมัยใหม่ มีความหลากหลายของธุรกิจชีวภาพทั้งสินค้าเกษตรโภคภัณฑ์  
สินค้าเกษตรนวตักรรม และ หวัข้อ Service 4.0 การเสวนาช่วงบรกิารสมยัใหม่ ใช้เทคโนโลยใีน 
การพฒันาและยกระดบัธุรกจิบรกิาร โดยเวทเีสวนามคีวามหลากหลายของภาคธรุกจิทัง้บรกิารสขุภาพ 
ดิจิทัลคอนเทนต์ และปัญญาประดิษฐ์

งานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ธรุกจิรายย่อย ตลอดจนนกัเรียนนกัศกึษา ให้ตระหนกั
ถึงความส�าคัญของการใช้เทคโนโลยี ABCDE เพื่อ 
ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ให้ก้าวกระโดดและแข่งขันได้ 
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจไทย 
ให้เข้มแข็ง อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใน 
ภาพรวมต่อไป 
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หลายท่านอาจเคยคุ้นหูและคุน้เคยกบัเศรษฐกจิแพลตฟอร์ม (Platform Economy) 
กนัมาบ้าง ซ่ึงโดยความหมายทางวชิาการแล้ว ‘แพลตฟอร์ม’ คือ โมเดลธรุกิจหรือระบบ
เศรษฐกจิทีก่จิกรรมเกดิขึน้บนแพลตฟอร์มดจิทิลั1 ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลีย่นสนิค้าและ
บริการระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริโภค โดยม ี
กฎกตกิาบนแพลตฟอร์มทีถ่อืว่าเป็นระบบระเบยีบแบบใหม่ท่ีก�ากบัวธิกีารด�าเนนิกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิ การสร้างมูลค่าเพิม่ ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิระหว่าง
ผูเ้ล่นในแพลตฟอร์มนัน้ 
แพลตฟอร์มเป็นปัจจยัท่ีก�าลังส่งอิทธพิลต่อระบบการค้าโลก

โลกทีเ่ชือ่มโยงเข้าหากนัมากขึน้ รูปแบบของกจิกรรมทางเศรษฐกจิบนแพลตฟอร์มจึง 
แตกต่างไปจากระบบเดิมที่มีลักษณะเป็นการส่งต่อมูลค่าเพิ่มจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
ปลายทางในลกัษณะเส้นตรง หรือ Pipeline (มนัประเสริฐ ส. และ วงศ์แก้ว ก., 2019) มาเป็น 
ระบบแพลตฟอร์มทีเ่ป็นโครงข่ายเชือ่มต่อผูผ้ลติและผูบ้ริโภคเข้าหากนั (Network Effect) 
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ซ่ึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ทางการค้า 
อย่างน้อย 3 ประการ ดงัน้ี2

1. พลวัตและพลงัของโมเดลธรุกจิแบบ Pipeline ก�าลังถดถอย รปูแบบของห่วงโซ่
อปุทานโลก (Global Supply Chain) แบบเดมิทีเ่ราคุน้เคยก�าลงัถกูท้าทาย หรอื Disrupt 
จากปัจจยัการน�าระบบดจิทิลัทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูมาใช้ในการผลติและการเชือ่มโยงข้อมลู
อุปสงค์และอุปทานที่ท�าให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่แม่นย�า ลดความสิ้นเปลืองของ 
การใช้ทรพัยากร ซึง่ส่งผลให้ต้นทุนลดลงและมกีารเพิม่ประสทิธภิาพของธรุกจิในระยะยาวได้ 
ง่ายยิง่ขึน้ ดงันัน้ปัจจัยเหล่านีจ้ะเปลีย่นขัว้ทางภมูศิาสตร์ของ supply chain ด้วยเช่นกนั 
ดงัตวัอย่างของ Adidas ทีไ่ด้ประกาศการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจนีกลบัมาผลติใน
ประเทศเยอรมน ี โดยหนัมาใช้ระบบการผลิตแบบพ่ึงพาหุน่ยนต์ซึง่มต้ีนทนุต�า่กว่าแรงงาน
จีน ปัจจัยอกีประการกค็อื การเกดิวงจรการผลติในภูมภิาคทีเ่กดิการบริโภคเอง ซึง่เป็นผล
มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคอย่างมหาศาลในตลาด 
เกดิใหม่ (Emerging Market) ท�าให้หลายบรษิทัท่ัวโลกพจิารณาปรบัเปลีย่นการผลติไปเป็น
แบบ Multi-Local ในละแวกใกล้เคยีงแทนการ outsourcing ข้ามชาติไปยงักลุม่ประเทศ
ก�าลงัพฒันาหรือประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ดตามแบบเดมิ

2. การค้าภาคบริการในยคุดจิทิลัมแีนวโน้มสูงข้ึนมาแทนทีก่ารค้าสนิค้า products-
based business models จะถกูเสรมิด้วย services-based business model ท่ีผนวก
เทคโนโลยดีจิทัิล เพ่ือเป็นช่องทางใหม่ในการสร้างก�าไร เหน็ได้จากบรษิทั General Electric 
(GE) และ Siemens ซึง่ได้ปรบักลยทุธ์ธรุกจิ จากเดมิทีเ่น้นการขายอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์มา
เป็นการให้บริการด้านข้อมลู เช่น บรกิารบ�ารงุรักษาเชงิพยากรณ์ (predictive equipment 
maintenance) หรือ การให้เช่าอุปกรณ์และฐานข้อมูลตามการใช้จริง (usage-based 
leasing) เป็นต้น

3. แพลตฟอร์มเอ้ือให้ SMEs มบีทบาทมากข้ึน จากการเพิม่โอกาสการท�าธรุกจิและ 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs ในตลาดโลก โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดจิทัิลบนแพลตฟอร์มและเครอืข่ายออนไลน์ แทนการจ้างงานและลงทนุเพือ่ถอืครอง
สนิทรัพย์เอง เช่น การท่ี Alibaba, Amazon และ WeChat ช่วยขบัเคลือ่นการค้าของ SMEs 
และยงัได้ให้การสนบัสนนุทางการเงินให้กบั SMEs ในหลายประเทศ

การเปลี่ยนแปลงท้ัง 3 ประการนี้ ถือเป็นเครื่องช้ีวัดความส�าคัญเบ้ืองต้นของ
แพลตฟอร์ม ทั้งในด้านของโมเดลธุรกิจใหม่ และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สงัคมทีเ่ข้มข้นในทศวรรษน้ี 
ทว่าการเปลีย่นแปลงน้ีส�าคัญต่อเราอย่างไร?

ประการที่ 1 ธุรกิจแพลตฟอร์มจะมีอิทธิพลอย่างมหาศาลจากการเป็นเจ้าของ
ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ ซึง่สามารถน�ามาใช้ตดัสนิใจและต่อยอดเชงิธรุกิจของตัวผูใ้ห้บรกิาร
แพลตฟอร์มนัน้ๆ เอง เช่น Alibaba ได้พฒันามาเป็นระบบ Credit Rating ส�าหรบัการให้
บริการทางการเงนิ Facebook เชือ่มโยงข้อมลูการยนืยนัตวับคุคลกบัสือ่โซเชยีลและเว็บไซต์ 
อื่นๆ ฯลฯ ไปจนถึงการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลขั้นสูงจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อ 
ตอบค�าถามทางธรุกจิของบรษัิทอย่าง Salesforces (ผลิตอะไร ผลิตท่ีไหน ใครช่วยผลติ  
ผลติอย่างไร ใครจะซ้ือ ควรตัง้ราคาขายเท่าไหร่ เป็นต้น) 

ประการท่ี 2 การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูเ่ศรษฐกจิแพลตฟอร์ม โดยธรุกจิ 
ต้องตอบค�าถามส�าคญัให้ได้ เช่น ห่วงโซ่อุปทานใดควรทีจ่ะปรบัเป็นระบบอตัโนมติั หรอื 

เปิดให้ผูเ้ล่นอืน่ๆ (Stakeholder) ในแพลตฟอร์มเข้าร่วมห่วงโซ่ด้วย ท้ังนี้ 
ธุรกจิจะต้องไม่ลมือกีประเด็นเชงิกลยทุธ์ทีส่�าคญัยิง่ว่าการท�าให้ Supply Chain 
เป็นระบบดิจิทัลนี้ จะช่วยบริหารประสิทธิภาพและความยั่งยืนของธุรกิจ 
ได้ด้วยหรอืไม่ เช่น การตรวจสอบประวติัของ Supplier หรอืความสามารถ
ในการตรวจสอบย้อนกลบัของสนิค้าและบรกิาร เป็นต้น 

ประการท่ี 3 การปรบัตวัของภาครฐัเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง 
เช่น แพลตฟอร์มจะเปลี่ยนรูปแบบการท�างานจากแรงงานเต็มเวลาเป็น 
ผูร้บัจ้างอสิระ (contractor และ freelancer) มากขึน้ รฐัจงึจ�าเป็นต้องแก้ไข
กฎระเบียบประกันสงัคมและการคุม้ครองแรงงานใหม่ ตลอดจนทบทวนระบบ
การเกบ็ภาษแีพลตฟอร์มต่างๆ หรอืยิง่ไปกว่านัน้ ประเทศทีด่�าเนนิกลยทุธ์
ท�าตนเองเป็นแพลตฟอร์มนัน้ ย่อมดึงดูดมลูค่าการค้าในปัจจบุนัและอนาคต
อนัใกล้นีใ้ห้มาสร้างรายได้แก่ชาตตินได้อย่างดยีิง่3 อย่างเช่น สงิคโปร์ และ
อินเดีย ทีเ่ปิดฐานข้อมลูการค้าของประเทศให้ผูซ้ื้อ ผูข้าย และผูบ้รกิารขนส่ง  
ท�าธุรกรรมด้วยกัน เสริมกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส�าหรับ 
การเข้าถึงบริการเสริมต่างๆ เพื่อเก็บรายได้ อย่างเช่น Extra Curation  
(การจบัคูแ่บบพเิศษ) หรอืการตดัส่วนแบ่งจากการท�าธรุกรรมผ่านแพลตฟอร์ม 
ของรัฐบาล (cut from transaction fee) เป็นต้น

ในทีส่ดุแล้ว พัฒนาการของระบบเศรษฐกจิแพลตฟอร์มยงัคงด�าเนนิ
ต่อไปอย่างต่อเนือ่ง การปรบัตัวของทุกภาคส่วนจึงเป็นสิง่จ�าเป็น ทัง้บคุคล
ทัว่ไปทีค่วรจะต้องตระหนกัต่อการให้และใช้ข้อมลูส่วนบุคคล บรษิทัต่างๆ ก็
จ�าเป็นต้องมกีารปรับกลยทุธ์ในการแข่งขนัเช่นเดียวกนั และประเทศใดกต็าม
ทีมุ่ง่จะได้รบัผลประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงระดับโลกในครัง้นี ้จงึจ�าเป็น
ทีจ่ะต้องปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิและสงัคมให้พร้อมรองรบั

03
โดย : นายสรณ์สกลุ เถาหมอ นักวชิำกำรพำณชิย์ปฏบิตักิำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

เศรษฐกจิแพลตฟอร์มกบัการเปลีย่นแปลงต่อการค้าโลก

อ้างอิง 
1บทความเศรษฐกจิไทย ป่วยหรอือ่อนแอ โดย ดร.สมประวณิ มนัประเสรฐิ 
และ คุณก้องภพ วงศ์แก้ว, 2019
2 Platform Revolution by Parker, Alystyne and Choudary, 2017
3ความเห็นเรื่องกลยุทธ์แพล็ตฟอร์มของสิงค์โปรโดย Sangeet Paul 
Choudary. 2018
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กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และไทย หรอืทีรู่จั้กกนัในนาม
ว่า “ภูมภิาค CLMVT” มคีวามโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในฐานะศนูย์กลางการค้า 
การลงทุน ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เน่ืองจากการมี
ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์ และการมปัีจจยัพืน้ฐานและทรพัยากรมนษุย์
ทีพ่ร้อม ประกอบกับการจัดท�าข้อตกลงทางการค้า และการลงทนุของประเทศ
ต่างๆ ในภมูภิาคกบัประเทศคูค้่าส�าคญัหลายประเทศ ท�าให้ภมูภิาค CLMVT มี
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นในเครือข่ายการผลิตของอาเซียน
และเอเชยี และกลายเป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซ่คณุค่าโลกอย่างไม่สามารถแยก
ออกจากกนัได้ 

ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 11 หน่วยงาน  
จงึได้จดังาน CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain 
Hub of Asia ภายใต้แนวคดิหลกั คอื การผลกัดนัให้ CLMVT เป็นศนูย์กลาง
ห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2562  
ณ กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นการจดังาน CLMVT Forum ครัง้ที ่3 เพือ่เป็นเวท ี
ส�าคญัในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เพือ่เสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างกนัใน 
การผลักดันความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค CLMVT ให้เชื่อมต่อกับ 
เศรษฐกจิของอาเซยีน ทวีปเอเชยี และโลก ท่ามกลางบรบิทความท้าทายทาง 
การค้าต่างๆ รวมท้ังสร้างเครอืข่ายท่ีแน่นแฟ้นในกลุม่ผูน้�าทางธรุกิจ ผูป้ระกอบการ
รุน่ใหม่ ผู้ก�าหนดนโยบาย นกัวชิาการ และคนรุน่ใหม่ในภมูภิาค CLMVT 

งานเล้ียงต้อนรับในเยน็วนัท่ี 23 มถินุายน 2562 ได้มีการเสวนา Dinner 
Talk ในหวัข้อ “Trade War: What it means for ASEAN” โดยม ีนางสาว
ชตุมิา บณุยประภัศร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รกัษาราชการแทน
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรบั และการหารอืใน 
วนัที ่24 มถินุายน 2562 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เปิดงาน CLMVT Forum 2019 พร้อมกล่าวปาฐกถาพเิศษหวัข้อ “CLMVT  
as the New Value Chain Hub of Asia” โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  
การค้าและอตุสาหกรรมจาก กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา และเอกอคัรราชทตู
เวยีดนามประจ�าประเทศไทย ให้เกียรตเิข้าร่วมพธิเีปิดงาน พร้อมผูเ้ข้าร่วมงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการกว่า 600 คน จาก 14 ประเทศ ได้ร่วม
หารือแลกเปล่ียนความเห็นใน 4 ประเดน็ส�าคญั ได้แก่ หวัข้อท่ี 1 สงครามการค้า 
นยัยะต่อภูมภิาคอาเซียน หวัข้อที ่ 2 CLMVT ภมูภิาคแห่งโอกาสทีไ่ม่มสีิน้สดุ  

CLMVT Forum 2019: 
CLMVT ศนูย์กลางห่วงโซ่คณุค่ายคุใหม่แห่งเอเชยี

หัวข้อที่ 3 การเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนจาก CLMVT สู่โลก และ 
หวัข้อที ่ 4 การยกระดบัการเชือ่มโยงของภมูภิาค CLMVT สูค่วามส�าเรจ็ ซึง่ 
สรปุผลการประชุม สามารถแบ่งได้เป็น 3 หวัข้อหลัก (Common Theme) ดงันี้

1) การเป็นภมิูภาคแห่งโอกาสและศกัยภาพไม่ส้ินสดุ
ด้วยข้อได้เปรยีบทางภมูศิาสตร์ทีม่ทีีต้ั่งอยูใ่จกลางอาเซยีน และใกล้กบัจนี

และอนิเดยี รวมทัง้มจีดุแขง็ของแต่ละประเทศทีส่อดรบักนัอย่างลงตวั ขนาด
ประชากรและก�าลังแรงงานจ�านวนมาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วย
ลดต้นทุนและเพิ่มการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า ความเชื่อมโยงของเส้นทาง
คมนาคมผ่านกรอบความร่วมมอือนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong 
Sub-region: GMS) ทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัโครงข่ายคมนาคมภายใต้ยทุธศาสตร์
หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง (Belt and Road Initiative หรอื BRI) ของจนี และ 
เขตเศรษฐกิจพเิศษทีจ่ดัตัง้ขึน้มากมาย ช่วยให้ประเทศต่างๆ ใน CLMVT ประสาน
จดุแขง็ร่วมกนัอย่างลงตวัในการดงึดูดการค้าการลงทนุและผลกัดนัให้ CLMVT 
กลายเป็นห่วงโซ่คณุค่าของโลกทีเ่ข้มแขง็ และใช้ประโยชน์จากโอกาสทีเ่กดิขึน้
ท่ามกลางความตึงเครยีดทางเศรษฐกจิการค้าและภมิูรฐัศาสตร์โลก

• จากซ้ายไปขวา H.E. Mr. Pan Sorasak, Minister of Commerce, Cambodia
H.E. Mrs. Khemmani Pholsena, Minister of Industry and Commerce, 
Lao PDR, H.E. Dr. Than Myint, Minister of Commerce, Myanmar,  
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ Ms. Gwen 
Robinson
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2) การเตรยีมความพร้อมรบัมือต่อความท้าทายทีส่�าคญั
ความท้าทายส�าคญัต่อการเป็นศนูย์กลางห่วงโซ่คณุค่ายคุใหม่ของภมูภิาค 

CLMVT คือ ความไม่แน่นอนของความตึงเครียดทางการค้าที่มีแนวโน้ม 
ยดืเยือ้ และเกีย่วพันในหลายมติทิัง้ด้านเศรษฐกจิ การเมอืง การทหาร วฒันธรรม  
และเทคโนโลยี ซึ่งอาจกดดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเลือกข้าง  
ความไม่สอดคล้องด้านกฎระเบยีบ อปุสรรคทางการค้าจากมาตรการทีม่ใิช่ภาษ ี
(Non-Tariff Measures: NTMs) และความจ�าเป็นในการพัฒนาทรัพยากร 
มนษุย์และธุรกจิให้สอดรับกบัเทคโนโลยยีคุใหม่ ล้วนเป็นความท้าทายส�าคญัที่ 
CLMVT ต้องรบัมือ

3) แนวทางการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่ของ 
CLMVT

ภมูภิาค CLMVT ควรรกัษาสมดลุในการสร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศ
มหาอ�านาจ สนบัสนุนระบบการค้าเสรท่ีีเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกตกิา ร่วมมอื
กันในการประสานและใช้ประโยชน์จากจดุแขง็ของแต่ละประเทศทีส่อดรบักนั
อย่างลงตวั เพ่ือการเป็นฐานการผลติร่วมตามวตัถปุระสงค์ของ AEC Blueprint 
2025 โดยการสร้างความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ และทางด้านกฎระเบียบ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน การส่งเสริมและพัฒนาภาคบริการ ซึ่งทั้งหมด 
ข้างต้นถือเป็นกาวทีเ่ชือ่มข้อต่อต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของภมูภิาค นอกจากนี ้
แต่ละประเทศควรเน้นการพฒันาทกัษะและการเสรมิทกัษะใหม่ให้แก่แรงงาน 
รวมทัง้การส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ให้ทนักบัแนวโน้มเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้ภูมิภาค CLMVT  
กลายเป็นศนูย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายคุใหม่ได้ในทีส่ดุ

และท้ายสดุ เพือ่ต่อยอดและผลกัดนัให้ CLMVT เป็นศนูย์กลางห่วงโซ่
คณุค่ายคุใหม่ได้อย่างเป็นรปูธรรมนัน้ ในอนาคต CLMVT ควรต้องมคีวามร่วมมอื 
กนัอย่างแนบแน่นมากขึน้ในด้านต่างๆ  โดยมข้ีอเสนอความร่วมมอืของ CLMVT 
ในอนาคต อาทิ

1) ส่งเสรมิการจดัตัง้ “CLMVT Trade Association” ส่งเสรมิให้ 
ภาคเอกชนจัดตั้งสภาหอการค้า และ/หรือสภาอุตสาหกรรมรวมกันในกลุ่ม 
CLMVT เพือ่เพิม่โอกาสและบทบาทในการขับเคลือ่นการค้าการลงทนุในกลุ่ม 
ให้มากขึน้ พร้อมทัง้ส่งเสรมิกลไกการค้าของภาคเอกชนทีมี่อยูเ่ดมิด้วย

2) ส่งเสรมิการจดัตัง้ “CLMVT Services Foresight Group” ส่งเสรมิ 
การรวมกลุ่มผู้น�าทางความคิดด้านภาคบริการ เพ่ือหารือท�าความเข้าใจถึง 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่มีต่อภาคบริการ  
รวมทัง้คาดการณ์ถงึทิศทาง/แนวโน้มของภาคบรกิารในอนาคต เพือ่ประโยชน์ใน
การวางแผนการด�าเนนิการด้านการค้าและการพัฒนาภาคบรกิารของ CLMVT  

3) ริเร่ิมโครงการความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิแพลตฟอร์มและพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ “CLMVT Platform Collaborations” เพื่อน�าไปสู่การ 

ด�าเนนิกจิกรรมเศรษฐกจิทีพ่ึง่พาดจิทิลัแพลตฟอร์มในการแลกเปลีย่นซือ้ขาย
สนิค้าและบรกิาร หรอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิอืน่ๆ แบบแบ่งปัน (sharing economy) 
ซึง่จะช่วยลดต้นทนุ เชือ่มโยงผูผ้ลติและลกูค้าท้ังในและนอกภมูภิาค และพฒันา
เศรษฐกจิการค้าของประเทศ CLMVT 

4) ส่งเสริมการจดัตัง้เวทเีศรษฐกิจดจิทิลั “CLMVT Digital Forum” 
เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์พร้อมทัง้ส่งเสรมิความร่วมมอื
ในระดบัภมูภิาคด้านเศรษฐกจิดจิทัิล ท่ามกลางความท้าทายในบรบิทของการค้า 
โลกในปัจจุบัน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี
ครอบคลมุและยัง่ยืน

5) ต่อยอดโครงการ “CLMVT Startups Mentoring 2.0” จากความ
ส�าเรจ็ของโครงการ Scale Up Bootcamp for Startups ทีด่�าเนนิการในปี 
2562 ซึง่ช่วยสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอื ตลอดจนพฒันาผู้ประกอบการ 
Startups ใน CLMVT ให้มอีงค์ความรูใ้นการพฒันาและขยายธรุกจิทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ 

6) ต่อยอดโครงการความร่วมมอืด้านการพฒันาผูป้ระกอบการและทนุ
มนษุย์ “Human Resource Development Consolidation” เพือ่ต่อยอด
และเตมิเตม็ช่องว่างการส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการและทรพัยากรมนษุย์
ของภูมภิาค CLMVT ในการเพิม่พนูหรอืปรบัทกัษะให้ตอบรบักบัสถานการณ์
ปัจจุบนัทีเ่ทคโนโลยเีป็นส่วนส�าคญัในการด�าเนนิธุรกจิ โดยอาจร่วมมอืกบัสถาบนั
การศึกษาต่างๆ ในการพฒันาโครงการต่อไป

การที ่CLMVT ยงัคงเป็นภมูภิาคท่ีใช้ระบบการผลติและอตุสาหกรรมแบบ
ดัง้เดมิ รวมทัง้แรงงานภาคเกษตรยังก้าวไม่ทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ จงึจ�าเป็น
ทีต้่องเร่งพฒันาการผลติของ CLMVT ให้ปรบัตวัรบักบัเทคโนโลยใีหม่ๆ รองรบั
โลกการค้ายุคดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและเข้มแข็งในอนาคต  
รวมทัง้การแสวงหาความร่วมมอืกบัประเทศอืน่นอกภมูภิาค เพือ่ให้ CLMVT  
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิแห่งอนาคต  (Hub of the Future)

• Prof. Kishore Mahbubani, Senior Advisor (University & Global Relations), 
University of Singapore

• นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

• จากซ้ายไปขวา นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร  
Ms. Lee Chen Chen และ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
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โดย : นางสาวชมพนูทุ บูรพา นกัวชิำกำรพำณชิย์ปฏบิตักิำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

ผลกระทบของสงครามการค้า
ต่ออตุสาหกรรมสิง่ทอ

ตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมา หลายท่านอาจจะเริ่มได้ยินค�าว่า “สงครามการค้า”  
ทีป่รากฏในข่าวหรอืบทความเศรษฐกจิต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง สงครามการค้า (Trade War) 
เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน สืบเนื่องมาจากนโยบายหลัก
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่แสดงออกชัดเจนตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง คือ 
“อเมริกาต้องมาก่อน” (America First) เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า สหรัฐฯ  
มองว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศได้ตกอยู่ในภาวะขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัจนี เมก็ซิโก และสหภาพยโุรป เน่ืองจากมูลค่าการส่งออกค่อนข้างน้อย 
หากเทยีบกบัมลูค่าสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ และยิง่จนีเริม่ก้าวมาสูป่ระเทศมหาอ�านาจ
ทางเศรษฐกิจของโลก ยิ่งท�าให้สหรัฐฯ หวั่นว่าจะเสียดุลไปมากกว่านี้ 

จุดเริ่มต้นแรกของสงครามการค้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เมื่อสหรัฐฯ 
ประกาศเพิ่มภาษีน�าเข้าสินค้าประเภทเหล็กและอะลูมิเนียมจากต่างประเทศรวมถึงจีน 
ซึ่งแม้ว่าการเพิ่มภาษีครั้งนี้ไม่มีการเจาะจงเก็บภาษีน�าเข้าเหล็กจากจีนประเทศเดียว  
แต่ท่ัวโลกต่างตัง้ข้อสังเกตว่าเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นการเริม่ต้นสงครามการค้าจีนและสหรฐัฯ 
อย่างเป็นทางการ ต่อมาภายในเดือนเดียวกันสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศตั้งก�าแพงภาษี
ส�าหรับสินค้าจีน เพิ่มภาษีน�าเข้าเป็นร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
เพ่ือลดการขาดดุลทางการค้า โดยจีนก็ออกมาตอบโต้ด้วยมาตรการข้ึนภาษีน�าเข้าสินค้า
จากอเมริกาในอัตราร้อยละ 15-25 เช่นกัน เป็นการประกาศศึกการค้าของ 2 ประเทศ
อย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสหรัฐฯ และจีนแล้ว สงครามการค้า 
ยังส่งผลกระทบทางทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศอื่นๆ อีกด้วย

ผลกระทบของสงครามการค้าต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลก
หนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า คือ สินค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ที่สหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นภาษีน�าเข้าเฉพาะจากจีนเพิ่มเติมเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ 
มูลค่าตลาดการผลิตเครื่องนุ่งห่มทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 900.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 2561 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6 ในปี 2562 ซึ่งมีจีนเป็นผู้ส่งออก 

สิง่ทอชัน้น�าของโลก ด้วยสดัส่วนร้อยละ 40 ของการส่งออกสิง่ทอ
และเครื่องนุ่งห่มของโลกทั้งหมด โดยมีสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออก
ส�าคญัของจนี ถงึแม้ว่าจนีจะสามารถเข้าถงึตลาดในสหภาพยโุรป  
อาเซียน และญี่ปุ ่นเช่นกัน แต่ร้อยละ 17 ของสิ่งทอและ 
เครื่องนุ่งห่มของจีนจะส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในขณะที่การน�าเข้า 
ของจนีจากสหรฐัฯ มสีดัส่วนเพยีงร้อยละ 3 ของการน�าเข้าทัง้หมด 
ซึง่แสดงว่าสหรฐัฯ ยงัคงต้องพึง่การน�าเข้าสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม
จากจีนเป็นอย่างมาก 

ด ้วยมาตรการเพิ่มภาษีสินค ้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
จึงคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบ ดังนี้

(1) จีนเป็นแหล่งผลิตส�าคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งจาก
ในท้องถิ่นและต่างชาติ มาตรการเพิ่มภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีน 
ท�าให้บริษัทจากต่างชาติเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว โดยประเทศ
ที่บริษัทให้ความสนใจและก�าลังย้ายฐานการผลิตไป ได้แก่ 
เวยีดนาม กมัพชูา บงักลาเทศ เน่ืองจากเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพ
ในการผลติและมค่ีาแรงทีต่�า่ แต่สนิค้าทีย้่ายฐานการผลติส่วนมาก
เป็นเสื้อผ้าทั่วไปที่ไม่ได้เน้นการใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต อาทิ 
เสื้อยืด ชุดชั้นใน ในขณะที่จีนมีความสามารถในด้านการผลิต
สิ่งทอที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีสูง อาทิ เครื่องประดับ เข็มขัด 
กระเป๋า วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า และเสื้อโค้ท 

(2) อตุสาหกรรมสิง่ทอท้องถิน่ในสหรฐัฯ ภายใต้เครือ่งหมาย 
“Made in the USA” เป็นเครือ่งหมายทีไ่ด้รบัความนิยมไปท่ัวโลก 
ว ่า เป ็นสินค ้าคุณภาพดี  ซึ่ ง ในอดีตด�าเนินการมาด ้วยด ี
จนถึงทศวรรษที่  70  หลั งจากนั้ นสหรั ฐฯ ได ้ เ ริ่ มต ้น 

ย้ายฐานการผลิตออกไปยังประเทศต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเอเซีย เนือ่งจากค่าใช้จ่าย 
ด้านค่าจ้างแรงงานถกูกว่าในสหรฐัฯ เป็นอย่างมาก 
บริษัทผลิตเสื้อผ้าช้ันน�าของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่
จึงมีฐานผลิตอยู่ในเอเซียรวมถึงประเทศจีน
อีกด้วย การขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีนจึง 
เป็นโอกาสส�าหรบัภาคการผลติเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู
ในสหรฐัฯ ทีเ่ดมิมฐีานการผลติกระจายอยูต่าม
เมืองเล็กๆ ในประเทศ อาทิ เมือง Raleigh 
รัฐ North Carolina เมือง Fort Wayne  
รัฐ Indiana หรอืในเขต Rust Belt (รฐัต่างๆ ใน
เขต Northeastern North East และ Central 
ของสหรฐัฯ) ได้มโีอกาสฟ้ืนตวัและกลบัมาเป็น
ศูนย์กลางการผลิตของสหรัฐฯ อีกครั้ง   

(3) มาตรการดังกล่าว คาดว่าจะกระทบ
ต่อชนชัน้กลางชาวอเมรกินั เพราะในขณะทีจ่นี
น�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพียงร้อยละ 3 ของ
การน�าเข้าท้ังหมด แต่สหรัฐฯ ต้องพึ่งสินค้า
จากจีนมากถึงร้อยละ 17 ย่อมส่งผลให้สินค้า



07

TPSO Journal

ภายในประเทศมรีาคาสงูขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้าทีต้่องน�าเข้า 
จากจีน รวมถึงสหรัฐฯ จะต้องน�าเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ  
เพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทนสินค้าจากจีนอีกด้วย นอกจากน้ียังเป็น 
การเปิดโอกาสให้คู่แข่งในเอเชียของจีน เช่น อินเดีย บังกลาเทศ 
เวียดนาม กัมพูชา และปากีสถาน เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ 
อีกทั้งบางประเทศในอัฟริกา เช่น เอธิโอเปีย ก็มีโอกาสที่จะแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้จัดหาสินค้าที่ก�าลังเติบโตเข้าไป 
ในตลาดสหรัฐฯ

(4) ทัง้สหรฐัฯ และจนี ก�าลังเรยีกเก็บภาษสี�าหรบัฝ้าย ซึง่จะ
มผีลกระทบทางเศรษฐกจิมหภาคต่ออตุสาหกรรมสิง่ทอ เนือ่งด้วย
ความต้องการฝ้ายภายในประเทศของจนีก�าลงัเพิม่มากขึน้ รวมท้ัง
การน�าเข้าฝ้ายจากจีนเช่นกัน ในขณะที่สหรัฐฯ เป็นผู้ส่งออกฝ้าย
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก ตามด้วยอนิเดยี ดงันัน้ มาตรการภาษดีงักล่าว
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนวัตถุดิบของจีน รวมไปถึงต้นทุน 
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปด้วย และเป็นการเปิดโอกาสให้อินเดีย 
มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นในจีน อย่างไรก็ตาม สงครามการค้า
ดังกล่าวจะท�าให้ราคาฝ้ายมีความผันผวนในระยะยาว

(5) บริษัทที่มีห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจะถูกกระทบ เพราะ
สงครามการค้าดังกล่าวจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของสินค้า 
ราคาของผลิตภณัฑ์พืน้ฐานท่ีใช้ในชวีติประจ�าวนั เช่น สมาร์ทโฟน 
อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น และเสื้อผ้า คาดว่าจะสูงขึ้นส�าหรับ 
ผู ้บริโภคท่ัวโลก ส�าหรับการบริโภคสินค้าสิ่งทอของสหรัฐฯ  
พบว่าร้อยละ 41 ของการบริโภคเครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 72 ของ 
การบริโภครองเท้า และร้อยละ 84 ของสินค้าที่ใช้ในการเดินทาง
เป็นสินค้าท่ีผลิตในจีน ท�าให้ผู้บริโภคของสหรัฐฯ ต้องรับมือกับ
ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบของสงครามการค้าต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
 สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกส�าคัญของไทยในปี 2561  

ที่ผ่านมา มีการส่งออกรวม 9,605 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (3.08 แสนล้านบาท) ขยายตัว 
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 6 ส่วนช่วง 4 เดอืนแรกของปีนี ้(ม.ค. - เม.ย. 62) 
มีการส่งออกรวมกัน 3,076 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (9.7 หมื่นล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเพยีงร้อยละ 0.2 แยกเป็นการส่งออกสิง่ทอ 2,278 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 
ขยายตัวลดลงร้อยละ 1.4 และเครื่องนุ่งห่ม 798 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งออกส่ิงทอรายการส�าคัญ ได้แก่ ผ้าผืน  
เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้าย ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะมีสินค้าจากจีนที่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้า ส่งมาจ�าหน่ายในประเทศเอเซยีและอาเซยีน ซึง่เป็นตลาดส่งออกส�าคญัของไทย  
ซึง่สอดคล้องกับข้อมลูของกระทรวงพาณชิย์โดยความร่วมมอืของศลุกากร ระบวุ่าการส่งออก 
ผ้าผืนของไทยช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่า 453 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวลดลง
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดที่ส่งออกลดลง ได้แก่ บังกลาเทศ 
(ลดลงร้อยละ 25) อินเดีย (ลดลงร้อยละ 14) เวียดนาม (ลดลงร้อยละ 7) และฟิลิปปินส์ 
(ลดลงร้อยละ 2) เส้นใยประดิษฐ์ ส่งออกมูลค่า 315 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวลดลง
ร้อยละ 3 ตลาดที่ส่งออกได้ลดลง อาทิ บังกลาเทศ (ลดลงร้อยละ 42) เวียดนาม (ลดลง 
ร้อยละ 10) อนิโดนเีซยี (ลดลงร้อยละ 6) และญีปุ่่น (ลดลงร้อยละ 8) ด้ายฝ้าย ส่งออกมลูค่า 
35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 33 ตลาดที่ส่งออกได้ลดลง อาทิ บังกลาเทศ  
(ลดลงร้อยละ 78) เวียดนาม (ลดลงร้อยละ 41) เกาหลีใต้ (ลดลงร้อยละ 31) และลาว  
(ลดลงร้อยละ 11)   

 สาเหตสุ�าคญัทีก่ระทบต่อการส่งออกของไทย เนือ่งจากสินค้าจนีไม่สามารถส่งออก
ไปยังสหรัฐฯ ได้ จีนจึงต้องหาตลาดเพื่อระบายสินค้า จึงท�าให้สินค้าจากจีนทะลักเข้ามา
ขายแข่งในตลาดอาเซียนและเอเซีย ซึ่ง
จะส่งผลกระทบท�าให้สินค้าสิ่งทอไทย
ถูกสินค้าจีนแย่งตลาดมากขึ้น รวมถึง 
จะมสีนิค้าส่ิงทอจากเวียดนามท่ีจะเข้ามา 
แย่งตลาด ทั้งนี้แม้อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ของเวียดนามจะเกิดทีหลังไทย แต่กลับ
ได้เปรียบด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
กว่า ท�าให้มีต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่า  
ส่วนทางด้านของสหรฐัฯ กต้็องเตรยีมจดัหา
สนิค้าจากประเทศอ่ืน เพ่ือทดแทนสนิค้า
จากจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สินค้า
สิง่ทอของไทยจะได้มโีอกาสส่งออกไปยงัสหรฐัฯ โดยสนิค้าทีม่ศีกัยภาพในการส่งออก อาทิ 
เสือ้ผ้าสตร ีเสือ้ผ้าเด็ก กระเป๋าเดนิทาง เข็มขดั เครือ่งประดบั และอปุกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น

ในระยะยาวสิ่งที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยควรต้องเร่งปรับตัวในการน�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตสินค้าซ่ึงช่วยในการลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น  
รวมถึงการผลิตสินค้าใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยการศึกษาแนวโน้มของตลาด เช่น ตลาด
สหภาพยโุรป ก�าลงัให้ความสนใจสิง่ทอทีท่�าจากวตัถดุบิทางการเกษตร อย่างเส้นใยสบัปะรด  
ใยกันชง ใยกล้วย ใยหมาก เป็นต้น ซึ่งการใช้วัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติช่วยลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจก และเป็นการใช้สินค้าที่รักษ์โลก

ที่มา: 
1. บทความ US and China Tariffs Impact on the Global Textile Economy โดย 
Roi Ballin, 2018
2. บทความ How Will Trump’s Trade War Affect The Global Apparel Industry? 
โดย Stichdiary, 2018 
3. บทความ Apparel Sourcing Strategy โดย Just-style, 2019
4. บทความ สิง่ทอไทย 3 แสนล้านสะเทอืน จนีหนเีทรดวอร์ตตีลาดเอเชยี โดย หนงัสอืพมิพ์
ฐานเศรษฐกิจ, 2019
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Economic Indicator
โดย : กองดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ

ภาพรวมเศรษฐกิจเดอืนกรกฎาคม 2562
ภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของค่าเงินและราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ 

การผลติ การบรโิภค และการส่งออกของไทย คาดว่าสถานการณ์ดงักล่าวหากยงัยดืเยือ้และมคีวามรนุแรงขึน้ อาจกระทบต่อเสถยีรภาพด้านราคาและสถานการณ์
เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศในระยะต่อไปอย่างมนียัส�าคญั ส�าหรบัเงนิเฟ้อในเดอืนนีป้รบัตวัสงูขึน้เลก็น้อย โดยมปัีจจยัส�าคญัจากทัง้ด้านอปุทานและด้านอปุสงค์ 
ทัง้จากสนิค้าเกษตรและอาหาร รวมทัง้รายได้เกษตรกร และความต้องการบรโิภคทีย่งัมต่ีอเนือ่ง สนบัสนนุให้เงนิเฟ้อเพ่ิมขึน้ ในขณะทีก่ารลดลงของราคาพลงังาน
และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้พลังงานเป็นปัจจัยที่ท�าให้เงินเฟ้อไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม คาดว่านโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลจะ
สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายการส่งออก ส่งเสริมการลงทุน และเพิ่มก�าลังซื้อในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพด้านราคาไว้ได้ในกรอบที่
ก�าหนด คาดว่าอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปของประเทศจะเคลือ่นไหวระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.3 ซ่ึงเป็นกรอบทีก่ระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ไว้ และสอดคล้องกบัเป้าหมาย
นโยบายการเงินระยะปานกลางที่รัฐบาลก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 (1.0 - 4.0) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกรกฎาคม 
2562 เทยีบกบัเดอืนกรกฎาคม 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.98 (YoY) 
ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.47 โดยเฉพาะผักสด สูงขึ้นร้อยละ 
20.01 (มะนาว พริกสด มะเขือ) จากสภาพอากาศท่ี
แปรปรวนมากกว่าปีที่ผ่านมา ท�าให้พืชผักเน่าเสียง่าย 
ประกอบกบัราคาฐานปีทีผ่่านมาต�า่ ผลไม้สด สงูขึน้ร้อยละ 
9.18 (ฝร่ัง มะม่วง ทุเรียน) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้า  
สงูขึน้ร้อยละ 5.73  (เนือ้สกุร  ไก่สด ปลานลิ) ข้าว แป้งและ
ผลติภณัฑ์จากแป้ง สงูขึน้ร้อยละ 4.02 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า 
และข้าวสารเหนียว เนื่องจากปริมาณข้าวในสต๊อกมีน้อย 
ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ไข่และผลิตภัณฑ์นม 
สูงขึ้นร้อยละ 1.80 (ไข่ไก่ นมสด นมถั่วเหลือง) โดยเฉพาะ
ไข่ไก่ปรับตามต้นทุน (ค่าขนส่งและอาหารสัตว์) เครื่องดื่ม 
ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.90 (น�้าอัดลม กาแฟ
ร้อน/เย็น เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต) อาหารบริโภคในบ้าน 
และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.80 และ 1.12 ตามล�าดับ  
(กับข้าวส�าเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวราดแกง) ขณะท่ี 
เครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ 0.93 (น�้ามันพืช 
มะพร้าว (ผลแห้ง/ขดู) ซอสหอยนางรม) หมวดอืน่ ๆ  ไม่ใช่
อาหารและเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ 0.42 ตามการลดลง
น�้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV)) 
ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลง 
ร้อยละ 1.32 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 
ลดลงร้อยละ 0.87 โดยเฉพาะของใช้ส่วนบุคคล (แชมพู 
แป้งทาผิวกาย ยาสีฟัน) จากการแข่งขันทางการค้าเป็น
ส�าคัญ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.04 
(รองเท้า เสือ้ผ้าบรุษุและสตร)ี ขณะทีค่่าโดยสารสาธารณะ 
สูงข้ึนร้อยละ 5.91 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.27  
(ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) หมวดการบันเทิง การอ่าน 
การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.73 (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติ
และท�าบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) หมวด
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ สูงขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.04

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค เมือ่เทยีบกบัเดอืนมถินุายน 2562 
สูงข้ึนร้อยละ 0.06 (MoM) และเม่ือพิจารณาเฉลี่ย  
7 เดอืน (ม.ค.-ก.ค.) ของปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.92 (AoA)

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เดือนกรกฏาคม 2562

อัตราการเปลี่ยนแปลงหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
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ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 102.0

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 106.6

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY) ตามการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ร้อยละ 2.3 ได้แก่ กลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก ซึ่งลดลงตามราคาน�้ามันในตลาดโลก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลให้
ความต้องการลดลง กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ผ้าใยสังเคราะห์) ลดลงตามราคาวัตถุดิบและการกระตุ้นยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ค�าสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศลดลง กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) เพื่อระบายสินค้ารุ่นเดิมให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งกลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) สายไฟและสายเคเบิล ลดลงตามราคาวัตถุดิบ 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.7 จากกลุ่มสินค้าน�้ามันปิโตรเลียมดิบและแร่โลหะ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่ 
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.6 ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวนาปรังลดลง ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง 
ยางพารา ปรับสูงขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางของภาครัฐ พืชผัก (มะนาว แตงกวา มะเขือ พริกสด) จากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้พืชผักบางชนิด
ออกสู่ตลาดน้อย ผลไม้ (กล้วยน�้าว้า สับปะรดโรงงาน ทุเรียน ฝรั่ง) รวมทั้ง สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ประกอบกับความต้องการมี 
เพิ่มขึ้น ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) และเมื่อพิจารณาเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ของปี 2562 เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.4 (AoA)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) จากการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก ร้อยละ 12.4 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก) ตามราคาตลาดโลกที่ลดลงตามราคาวัตถุดิบ ประกอบกับความต้องการ
ใช้ชะลอตัว หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.9 (โถส้วม อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ อุปกรณ์ห้องน�้า) จากการปรับส่วนลดเพ่ือกระตุ้นยอดจ�าหน่าย หมวดซีเมนต์  
ลดลงร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.5 (ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซ ี
และอุปกรณ์ ท่อระบายน�้าเสียพีวีซี) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4 (ยางมะตอย) ปรับราคาลดลงตามราคาปิโตรเลียม ในขณะที่หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) จากไม้น�าเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (เสาเข็มคอนกรีต 
คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) ปรับตามราคาปูนซีเมนต์ผสม หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (กระเบื้องบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น)  
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (สีเคลือบน�้ามัน สีรองพื้นปูน) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.6 (MoM) และ 
เมื่อพิจารณาเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ของปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.3 (AoA)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

การส่งออก 
 การส่งออกของไทยในเดอืนมถินุายน 2562 มมีลูค่า 21,409.3 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
หดตวัทีร้่อยละ 2.15 ปรบัตวัดขีึน้จากเดอืนก่อนหน้าทีห่ดตัวร้อยละ 6.20 การส่งออกของ
ไทยมทีศิทางสอดคล้องกบัการค้าโลก อปุสงค์ของคู่ค้าส�าคัญและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ใน
ตลาดโลกชะลอตวัต่อเนือ่งนบัจากปลายปี 2561 ซ่ึงมสีาเหตสุ�าคัญมาจากการด�าเนนินโยบาย
ตอบโต้ทางการค้าของสหรฐัฯ และจนี ประกอบกบัความพยายามในการเจรจาแต่ละคร้ังเพ่ือให้
ได้ข้อเสนอดทีีส่ดุของท้ัง 2 ฝ่ายยงัไม่ประสบความส�าเรจ็ นอกจากนี ้ความขดัแย้งของประเทศ
คูค้่าอืน่ๆ ยงัเป็นสถานการณ์ซ�า้เตมิบรรยากาศการค้าโลก ท�าให้ความไม่แน่นอนและความ 
กงัวลของผูบ้รโิภคและนักลงทุนท่ัวโลกเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม การส่งออกไทยยงัได้รบัผล 
กระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาค และยงัมีโอกาสขยายตัวได้ดีในหลายตลาด อาท ิ
สหรฐัฯ อนิเดยี และเวยีดนาม เป็นต้น ส�าหรบัรายสนิค้า พบว่าการส่งออกสนิค้าเกษตร
และอาหารยงัขยายตวั โดยเฉพาะการส่งออกยางพารากลบัมาขยายตวัและมมีลูค่าสูงสดุใน
รอบ 14 เดอืน ซึง่เป็นการขยายตวัทัง้ปรมิาณและราคา นอกจากนี ้เครือ่งเทศและสมนุไพร 
ผลติภณัฑ์ข้าวสาล ี อาหารส�าเรจ็รูปอืน่ๆ และเครือ่งดืม่ ขยายตวัดี ด้านสินค้าไลฟ์สไตล์  
โดยเฉพาะสนิค้าทีไ่ด้รบัประโยชน์จากจ�านวนนกัเทีย่วท่องเพิม่ขึน้ เช่น เครือ่งส�าอางขยายตัว 
ได้ดอีย่างต่อเนือ่ง รวมถงึเครือ่งใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ในบ้านเรอืน เฟอร์นเิจอร์และช้ินส่วน 
เป็นต้น ขณะทีส่นิค้าอตุสาหกรรมส�าคญัท่ีขยายตัวและน่าจบัตามอง ได้แก่ รถจกัรยานยนต์
และส่วนประกอบ เครือ่งส่งวทิย ุโทรเลข โทรศพัท์ โทรทัศน์ และนาฬิกาและส่วนประกอบ  
ทีเ่ร่ิมเห็นทศิทางการขยายตวัต่อเนือ่งตัง้แต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมา รวม 6 เดือนแรกของ 
ปี 2562 การส่งออกหดตวัร้อยละ 2.91
 การส่งออกไปตลาดส�าคญัๆ ส่วนมากยงัได้รบัผลกระทบจากนโยบายภาษกีารน�าเข้า
ของสหรฐัฯ และจนี ซึง่ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงต่อสนิค้าทีถ่กูปรับขึน้ภาษ ีและผลกระทบ
ทางอ้อมผ่านเศรษฐกจิประเทศคูค้่าทีอ่่อนแอลง และบรรยากาศการค้าทีมี่ความไม่แน่นอน
เพิม่ขึน้ ท�าให้การส่งออกของโลกและไทยได้รบัผลกระทบเช่นเดยีวกนั โดยการส่งออกไป
ยงัตลาดหลกัหดตวัร้อยละ 3.7 เป็นผลจากการส่งออกไปญีปุ่น่ สหรฐัฯ และสหภาพยุโรป 
หดตัว ร้อยละ 1.9, 2.1 และ 7.7 ตามล�าดับ ด้านการส่งออกไปตลาดศักยภาพ 
หดตวัร้อยละ 7.9 เป็นผลมาจากการส่งออกไป จนี  CLMV และอาเซยีน-5 หดตวั ร้อยละ 14.9, 
9.3 และ 3.5 ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม การส่งออกไปตลาดอนิเดยียงัขยายตวัในเกณฑ์ดีที ่
ร้อยละ 8.0 ส�าหรบัตลาดศกัยภาพระดบัรองหดตวัทีร้่อยละ 9.1 
 กระทรวงพาณชิย์มแีผนผลกัดนัการส่งออกปี 2562 โดยในระยะเร่งด่วน รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ (นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฎ์) สัง่การให้จดั
ตัง้คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนกระทรวงพาณชิย์ (กรอ.พาณชิย์) ซึง่ประกอบด้วย 
หน่วยงานของกระทรวงพาณชิย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่เป็น 
เวทแีลกเปลีย่นความคิดเหน็ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอปุสรรคด้านการส่งออก  
เพือ่ผลกัดนัให้การส่งออกของไทยในปีนีข้ยายตัวได้มากขึน้
 นอกจากนี้ จะใช้นโยบายการค้าควบคู่กับการลงทุนและการบริการ ผลักดันให ้
ผูป้ระกอบการไทยท่ีไปลงทุนในต่างประเทศน�าสนิค้าไทยเข้าไปด้วย และกลยทุธ์เจาะตลาด
รายพืน้ที ่ โดยขยายโอกาสการส่งออกในตลาดทีแ่ขง็แกร่ง อาท ิสหรฐัฯ และอนิเดยี และ 
เปิดตลาดใหม่ที่เริ่มเห็นสัญญาณการขยายตัวต่อเนื่อง เช่น แคนาดา รวมทั้งเร่งขยาย 
ความร่วมมอืและเจรจาความตกลงทางการค้า การรกัษามาตรฐานสนิค้า ขยายช่องทาง 
การขายสูอ่อนไลน์ ตลอดจนให้ความส�าคญักบัสนิค้าท่ีขยายตัวสงู และมีศกัยภาพใน 
การส่งออกทดแทน อาทิ สนิค้าเกษตร ประมงและอาหาร (สดและแปรรปู) ไก่ รวมถงึ 
การผลกัดนัสนิค้าดาวรุง่ใหม่ๆ ทีมี่ศกัยภาพ เพือ่ชดเชยการชะลอตวัของสินค้าหลกักลุม่เดมิ 
อาทิ รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ นาฬิกาและส่วนประกอบ เคร่ืองดืม่ เคร่ืองส�าอางและ
ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ เป็นต้น ทัง้นี ้ ในช่วงท่ีอตัราแลกเปล่ียนมคีวามผันผวน ผู้ส่งออกควรเร่ง 
ท�าประกนัความเสีย่ง และจงูใจให้ผู้น�าเข้าท�าสัญญาระยะยาวเพือ่เป็นหลักประกนัการซือ้ขาย
และลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของข้อพพิาททางการค้า
การน�าเข้า 
 เดอืนมถินุายน 2562 มมีลูค่า 18,197.1 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หดตวัร้อยละ 9.44  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลและ 
ส่วนประกอบ (-10.0%) น�า้มนัดบิ (-27.2%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-21.4%) 
และเคมภีณัฑ์ (-10.5%) ขณะทีส่นิค้าท่ีการน�าเข้ายงัขยายตวัได้ด ี ได้แก่ เหล็ก เหลก็กล้า  
และผลติภณัฑ์ (+6.8%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (-8.3%)  
ญีปุ่น่ (-8.6%) สหรฐัอเมรกิา (+1.0%) มาเลเซยี (-8.7%) และเกาหลใีต้ (-0.9%) 

ดลุการค้า  
 เดอืนมิถุนายน 2562  เกินดลุการค้ามูลค่า 3,212.2 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนมถุินายน 2562 เท่ากับ 101.1 (ปี 2555 = 100) เทยีบกับเดอืนมิถุนายน 
2561 สงูข้ึนร้อยละ 0.2 (YoY) เป็นการปรับตัวสงูขึน้เลก็น้อย ตามการส่งออกสนิค้าบางรายการทีย่งั
ขยายตัวได้ดี อย่างไรกต็าม แนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีมทิีศทางชะลอตัวจากผลสงครามการค้าระหว่าง
สหรฐัฯ และจนีทีย่ดืเยือ้ ประกอบกบัค่าเงนิบาททีม่ทีศิทางแขง็ค่า อาจส่งผลกระทบให้การส่งออก
ของไทยในระยะข้างหน้าปรบัลดลงได้ โดยหมวดสนิค้าทีส่นบัสนนุให้ดชันรีาคาส่งออกปรบัตวัสงูขึน้ 
ประกอบด้วย หมวดสนิค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผลไม้สดแช่เย็น แช่แขง็และแห้ง ปลาสด  
แช่เยน็แช่แขง็ และไก่สดแช่เยน็แช่แข็ง และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรม ได้แก่ เครือ่งจกัรกลและ 
ส่วนประกอบ ยานพาหนะ อปุกรณ์และส่วนประกอบ เครือ่งส�าอาง สบู ่ และผลติภณัฑ์รกัษาผวิ  
เครือ่งปรบัอากาศ เคมภีณัฑ์ ผลติภณัฑ์พลาสตกิ ขณะทีห่มวดสนิค้าท่ี ส่งผลให้ดชันรีาคาส่งออกลดลง 
ประกอบด้วย หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ ได้แก่ น�า้มนัส�าเรจ็รปูและน�า้มนัดบิ และหมวดสนิค้า
อตุสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น�า้ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู 
 ดชันีราคาน�าเข้า เดือนมถุินายน 2562 เท่ากบั 93.1 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดือนมถินุายน 
2561 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) โดยเฉพาะหมวดสนิค้าเช้ือเพลงิ ได้แก่ น�า้มนัดบิและน�า้มันส�าเรจ็รปู 
ตามความต้องการใช้ในตลาดโลกลดลง ขณะทีป่ริมาณการผลติยังคงเพ่ิมข้ึน นอกจากนี ้ หมวด 
ยานพาหนะ และอปุกรณ์การขนส่งลดลงเช่นกัน ได้แก่ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ยานยนต์ ขณะที่
หมวดสนิค้าท่ีดัชนีราคาน�าเข้าปรับสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้าทุน ได้แก่ เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ 
ส่วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ หมวดสนิค้าวัตถุดิบและกึง่ส�าเรจ็รปู ได้แก่ ทองค�า 
อปุกรณ์ ส่วนประกอบ เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ สตัว์น�า้สด แช่เยน็ แช่แข็ง แปรรปูและ 
ก่ึงส�าเร็จรูป และหมวดสนิค้าอปุโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซกัฟอกและเคร่ืองส�าอาง และผลติภณัฑ์
อาหารอืน่ๆ

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ม.ิย. 62

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 มิ.ย. 62 ดัชนี มิ.ย. 62
ส่งออก +0.2 -0.1 -0.1 0.2 101.1

น�าเข้า +0.6 -0.2 -0.4 -0.6 93.1

สินค้า
มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%)  (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1,610 -10.0 8.9 จีน 4,069 -8.3 22.4

น�า้มนัดบิ 1,443 -27.2 7.9 ญี่ปุ่น 2,705 -8.6 14.9

เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 1,331 -21.4 7.3 สหรัฐ

อเมริกา 1,054 1.0 5.8

เคมภีณัฑ์ 1,240 -10.5 6.8 มาเลเซีย 1,020 -8.7 5.6

เหลก็ เหลก็กล้า และ
ผลติภณัฑ์ 1,190 6.8 6.5 เกาหลีใต้ 713 -0.9 3.9

สินค้า
มูลค่า Δ สดัส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%)  (ล้าน USD) (%YoY) (%)
อญัมณแีละเครือ่ง
ประดบั 2,639 126.8 12.3 สหรัฐ

อเมริกา 2,444 -2.1 11.4

รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ 2,398 -0.2 11.2 CLMV 2,195 -9.3 10.3

เครือ่งคอมพิวเตอร์ และ
ส่วนประกอบ 1,553 -15.5 7.3 จีน 2,120 -14.9 9.9

ผลติภัณฑ์ยาง 857 -9.2 4.0 ญี่ปุ่น 2,090 -1.9 9.8

เมด็พลาสตกิ 740 -17.6 3.5 สหภาพ
ยุโรป 1,767 -7.7 8.3

หน่วย (Unit) :
ล้านเหรยีญสหรฐั (Million USD) ม.ิย. 2562

Jun 2019
ม.ค. – ม.ิย. 2562
Jan-Jun 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

21,409.3
-2.15%

122,970.7
-2.91%

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

18,197.1
-9.44%

119,027.4
-2.41%

ดุลการค้า
(Trade Balance) +3,212.2 +3,943.3

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน  ม.ิย. 62
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลีย่อยู่ที ่20,514.29 บาท เพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 3.04 เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้า และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.43 เมือ่เทยีบกบั 
เดอืนเดยีวกันของปีก่อนหน้า เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งเป็นเวลา 3 เดอืน มูลค่าสงูสดุในรอบ 
7 เดอืน สอดคล้องกบัทศิทางราคาทองค�าในตลาดโลก ทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 4.44  
เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้า มาอยู่ที ่1,412.98 เหรียญสหรฐัฯ ต่อทรอยออนซ์  
เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างจนีและสหรฐัทีย่งัตอบโต้ 
กันอย่างต่อเนือ่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯซบเซา อตัราเงินเฟ้อต�า่ คาดการณ์ว่าเฟดจะ
ปรบัลดดอกเบีย้ลง นอกจากนี ้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศของสหรฐัฯ 
กับอหิร่าน เป็นแรงหนนุให้ราคาทองค�าซึง่เป็นสนิทรพัย์ปลอดภัยปรบัเพิม่ขึน้
อย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาส 3 ของปี 2562 จะปรบัตวั
อยู่ที ่1,400 - 1,450 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อทรอยออนซ์ 

ราคาน�า้มัน
ราคาน�า้มันดบิเดือนกรกฎาคม 2562 ปรบัตวัเพ่ิมข้ึน โดยราคาน�า้มันดบิ 

WTI เฉลีย่อยูท่ี ่ 57.43 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ข้ึนร้อยละ 4.97 จาก
เดอืนก่อนหน้า และเมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อนหน้าหดตวัร้อยละ 18.71 
เนือ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบของตะวันออกกลาง อหิร่านกับประเทศต่างๆ 
เช่น สหรฐัฯ และองักฤษ เป็นต้น ประกอบกับก�าลังการผลิตของกลุม่โอเปคลดลง 
และผลของพายเุฮอรเิคนในสหรฐัฯ ท�าให้ปรมิาณน�า้มนัดบิโลกมแีนวโน้มปรบัตวั 
ลดลง รวมถงึผลกระทบจากสงครามการค้าสหรฐัฯ-จนี ส่งผลต่อการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ ส่วนราคาน�้ามันในประเทศปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยราคาน�้ามัน 
แก๊สโซฮอลล์ อยู่ที ่25.04 บาท/ลติร เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.33 จากเดอืนก่อนหน้า ขณะที่ 
ราคาน�า้มนัดเีซล อยูท่ี ่26.61 บาท/ลติร เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.45 จากเดือนก่อนหน้า    

อตัราแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทเดอืนกรกฎาคม 2562 เฉล่ียอยู่ที ่30.79 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 

แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 1.08 จากเดอืนก่อนหน้า และเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ 
ปีก่อนหน้า แข็งค่าข้ึนร้อยละ 7.45 มากทีส่ดุในรอบ 6 ปี ปัจจัยสนบัสนนุส�าคญั 
มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิสหรฐัฯ การคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอตัราดอกเบีย้ 
และสงครามการค้าสหรฐัฯ-จนี ส่งผลให้เงนิทนุต่างประเทศไหลเข้าตลาดเกดิใหม่
ค่อนข้างมาก คาดว่าในไตรมาสที ่3 ของปี 2562 อตัราแลกเปล่ียนมแีนวโน้มอยู่
ในช่วง 30.0 - 31.0 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ    

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกรกฎาคม 2562 ปรบัตวัลดลง 

จากเดอืนมิถุนายน จากราคา 1,164.47 บาท/100 กิโลกรมั เป็น 1,130.00 
บาท/100 กโิลกรมั เช่นเดยีวกบัราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 
(ใหม่) ทีป่รบัตวัลดลงจาก 3,266.05 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,233.00 บาท/
100 กิโลกรมั ราคาข้าวปรบัตวัลดลงตามตลาดซือ้ขายข้าวทัง้ในประเทศและ 
ต่างประเทศ ประกอบกับประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในตลาดส่งออกมากขึ้น
เนือ่งจากมีข้าวในสตอ็กมาก ท�าให้ไทยเสยีส่วนแบ่งตลาดบางส่วนให้แก่จีน

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉล่ีย ณ 

ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนกรกฎาคม 2562 เฉล่ียอยูท่ี่กโิลกรัมละ 
56.02 บาท และ 46.29 บาท ตามล�าดับ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น 
ร้อยละ 10.64 และ 9.64 ราคายางเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง โดยได้รับ 
แรงกดดนัจากปรมิาณยางทีเ่ข้าสูต่ลาดมากขึน้ ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่า และแนวโน้ม 
ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศทีอ่ยูใ่นช่วงขาลง ประกอบกบัเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ยังคงชะลอตวั

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อัตราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
กรกฎาคม 2562

เดอืน
สนิค้า

Jun-62 Jul-62 %Δ(MOM) Jul-61 Jul-62 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,164.47 1,130.00 -2.96  1,175.00   1,130.00 -3.83

ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,266.05 3,233.00 -1.01 3,462.00   3,233.00 -6.61

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควนั ชัน้3 (f.o.b) 62.69 56.02 -10.64 49.78 56.02 12.55

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 51.23 46.29 -9.64 44.48 46.29 4.07

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,359.04 1,412.98 4.44 1,238.53   1,412.98 14.09

ไทย (THB/Baht) 19,910.00 20,514.29 3.04 19,456.82  20,514.29 5.43

น�า้มนัดิบ : (USD/BBL)       

WTI 54.71 57.43 4.97 70.65 57.43 -18.71

อตัราแลกเปลีย่น       

THB/USD 31.13 30.79 -1.08 33.27 30.79 -7.45
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โอกาสใหม่ในตลาดอาหารอินโดนีเซยี
ปัจจุบันอินโดนีเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองที่ 5.2%  

รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ (Disposable Income) ทีเ่พิม่ข้ึน ประกอบกับอินโดนเีซยี
เป็นตลาดใหญ่ทีสุ่ดในอาเซยีน และตลาดฮาลาลใหญ่ทีส่ดุในโลก ทีม่กีารเตบิโต 
ของตลาดอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมอาหารอินโดนีเซียจึงเป็นโอกาสที่ 
น่าสนใจของเหล่านักลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารมูลค่าเพิ่มที่มีมูลค่าสูง  
เช่น อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน และเคร่ืองดื่ม ปัจจุบัน
อนิโดนเีซยีเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดบั 4 ของไทย (รองจากญ่ีปุน่ จนี และ
เวยีดนาม) แต่ก็มศัีกยภาพในการเตบิโตด้วยปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ดงันี้

จดุแข็งของอตุสาหกรรมอาหารในอนิโดนีเซยีทีดึ่งดูดผูป้ระกอบการ 
จากท่ัวโลก

• อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้น�าเข้า
อาหารรายใหญ่คดิเป็นมลูค่าสงูถึง 9 พนัล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากก�าลังการผลิต
และวัตถุดิบในประเทศยังไม่เพียงพอต่อ
การบริโภค โดยในปี 2561 มีการน�าเข้า
น�้าตาลและข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น 25% และ 
500% ตามล�าดับ รวมถึงผัก ผลไม้ นม  
เนื้อสัตว ์  และผลิตภัณฑ ์ข ้าวสาลี  ที่มี 
การน�าเข้าจ�านวนมาก

• ก�าลังซ้ือของผู้บริโภคชาวอินโดนเีซยีก็มแีนวโน้มสูงขึน้ตามความเจรญิ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ จากการประมาณการในช่วงปี 2558 - 2562 ประชากรมค่ีาใช้จ่าย
ในการบรโิภคอาหารถงึ 50% ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด ทัง้บรโิภคเองและซือ้เป็นของฝาก 
เฉลีย่ต่อคนเตบิโตขึน้ปีละ 8.2% เน่ืองจากมกีารขยายการลงทนุของภาครฐั และ
การลงทนุจากบรษัิทต่างชาต ิ (ปัจจบุนัม ี FDI รายใหญ่เข้าไปลงทุนด้านธรุกจิ
อาหารในอนิโดนเีซยีมากข้ึน เช่น โคคา-โคลา เป๊ปซี ่ดานอน และซพีขีองไทย)

• ตลาดอาหารฮาลาลอนิโดนีเซียมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารน�าเข้า 
ถงึ 169.7 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ และอตัราการเตบิโต 7% ต่อปี

การสร้างโอกาสจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
• ความภกัดต่ีอตราสนิค้าไม่สงูนกั และพร้อมทีจ่ะลองสิง่ใหม่ๆ จงึเป็น 

จดุแข็งท่ีดงึดูดผู้เล่นรายใหม่สูต่ลาด
• คนอนิโดนเีซยีให้ความส�าคญัด้านอาหารเพือ่สขุภาพมากขึน้ รวมถงึ

อาหารพร้อมปรุงและพร้อมรบัประทานเพือ่ตอบสนองชวีติท่ีเร่งรบี
• ราคา (ถูก) ยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

โดยเฉพาะคนรุ ่นใหม่จะให้ความส�าคัญกับราคามากกว่า ทั้งนี้ สินค้า
อาหารจากไทยท่ีส่งออกไปอินโดนีเซียไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรจากการใช ้
สทิธพิเิศษ FTA อาเซยีน ท�าให้ไทยได้เปรียบด้านต้นทุน

จุดอ่อนทีท่�าให้อุตสาหกรรมอาหารอินโดนเีซียไม่เตบิโต
• โครงสร้างพืน้ฐานหลายอย่างไม่เอือ้ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมฯ อาทิ 

ถนนยงัไม่ทัว่ถึง และไฟฟ้ายงัไม่เพียงพอ ท�าให้ธรุกิจอาหารแช่เยน็แช่แขง็ไม่เตบิโต
• จ�านวนผูเ้ล่นในอตุสาหกรรมแปรรปูอาหารยงัจ�ากดัอยูใ่นกลุม่ผูผ้ลติ 

รายใหญ่ทีเ่ป็นบรษิทัข้ามชาตเิพยีงไม่กีร่าย
• การเข้าสู่ตลาดเครือ่งดืม่น�า้อัดลมค่อนข้างยาก เนือ่งจากมกีารแข่งขนัที่

รนุแรง กดดนัให้มกีารแข่งตดัราคากนัมากข้ึน ท�าให้ก�าไรลดลง

• ห้างสรรพสนิค้าและค้าปลกีในอนิโดนเีซยีเผชญิกบัความท้าทายมากขึน้ 
โดยหลายแห่งต้องปิดตวัลงอันเนือ่งมาจากการเตบิโตของอคีอมเมิร์ซ

อปุสรรคจากนโยบายของรฐับาลอนิโดนเีซีย
• อินโดนเีซยีตัง้เป้าเป็นคลงัอาหารของโลกภายในปี 2588 และมุง่มัน่ที่

จะพึ่งพาตนเองด้านอาหารเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ 
โดยไม่ต้องมกีารน�าเข้า ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสนิค้าเกษตรขัน้ต้น 
ของไทยในอนาคต (Cr.-สถาบนัอาหาร)

• รฐับาลห้ามขายเบยีร์ในร้านสะดวกซือ้ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2558 อกีทัง้ยงั
มกีระแสเรยีกร้องให้มกีารจ�ากดัการผลติให้มากขึน้ แม้ว่าโดยทัว่ไปคนอนิโดนเีซยี
โดยพ้ืนฐานจะนยิมดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ แต่หากภาครฐัมกีารจ�ากัดการดืม่สรุา
มากข้ึน จงึเป็นการยากท่ีธรุกจิเครือ่งด่ืมดงักล่าวจะเตบิโต

• รฐับาลยงัจ�ากดัโอกาสในการประกอบธรุกจิค้าปลกีโดยต่างชาต ิ ท�าให้
ช่องทางค้าปลกีไม่พฒันาเท่าทีค่วร

แนวทางการปรบัตัว 
• สนิค้าอาหารของไทยทีส่่งไปอนิโดนเีซยียงัจ�ากัดอยูใ่นกลุม่สินค้าเกษตร

พืน้ฐานเป็นหลกั เช่น น�า้ตาล ข้าว มนั และผลไม้ ขณะทีผู่บ้ริโภคให้ความส�าคญั
กบัอาหารแปรรูป อาทิ อาหารพร้อมปรุง/พร้อมรบัประทานมากขึน้ ซึง่ไทยควร
ต้องขยายตลาดในส่วนนี้

• นโยบายพึง่พาตนเองด้านอาหารปี 2588 อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก
อาหารขัน้ต้นของไทย ซึง่อินโดนเีซยีอาจออกมาตรการ NTMs ใหม่ๆ มาปกป้อง 
ผูผ้ลติในประเทศ อย่างไรกด็ ีความภกัดใีนแบรนด์ในปัจจบุนัยงัต�า่ ผูป้ระกอบการ
สนิค้าอาหารไทยจงึควรเร่งเข้าไปท�าตลาดเพือ่สร้างแบรนด์ไทยแต่เนิน่ๆ

• ผลติภณัฑ์อาหารไทยมจีดุเด่นในเรือ่งของตราสนิค้าและคณุภาพสนิค้า
บรรจภุณัฑ์ทีโ่ดดเด่น จงึท�าให้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค และสามารถแข่งขนั
ด้านราคากับประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีน อกีทัง้ยงัมข้ีอได้เปรยีบในเรือ่งต้นทนุโลจสิตกิส์ 
ซึง่ควรเสรมิจดุแขง็ด้านการรบัรองเครือ่งหมายฮาลาลให้เป็นท่ียอมรบัด้วย

• ฮาลาลมิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะด้านอาหารเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมด้าน
การท่องเทีย่ว การรกัษาพยาบาล และเครือ่งแต่งกาย เป็นต้น การผลกัดนัให้
เครือ่งหมายฮาลาลไทยให้เป็นทีย่อมรบัในอนิโดนเีซยี จงึเป็นการเปิดทางสู่สนิค้า
อืน่ ๆ ของไทยให้เป็นท่ียอมรบัได้อกีด้วย

• E-commerce ก�าลังก้าวเข้ามาแทนที่ห้างสรรพสินค้าในอินโดนีเซีย  
จงึจ�าเป็นทีผู่ส่้งออกจะพิจารณาเลอืกใช้ช่องทางดงักล่าวมากข้ึน

• การจ�ากัดการจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลับสร้าง
โอกาสให้กบัสนิค้าทดแทน เช่น น�า้ผลไม้ และเบยีร์ไร้แอลกอฮอล์  
ผูส่้งออกจงึไม่ควรมองข้ามโอกาสน้ี

ได้ทีช้ั่น  
13  สนค. 


