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Editor’s Note

หลังจากการแต่งตัง้ คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลได้แถลงนโยบายแล้ว ภาคการเมืองของไทยก็เริม่ กลับมามีเสถียรภาพอีกครัง้ ซึง่ เป็นแนวโน้มอันดีทรี่ ฐั บาลของไทย
จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภาคราชการก็พร้อมเข้าเกียร์เดินหน้าตามนโยบายที่รัฐบาลชุดใหม่วางไว้ ซึ่งก็จะส่งผลในเชิงบวกกับภาคเอกชนต่อไปเช่นกัน
ทัง้ นี้ นโยบายด้านเศรษฐกิจทีร่ ฐั บาลให้ความส�ำคัญ คือ ‘การก้าวเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจใหม่’ โดยเฉพาะการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นผูน้ ำ� ทางด้าน ‘Bio-hub’
ซึ่งอาศัยพื้นฐานความสามารถในการผลิตอาหารที่มีศักยภาพของไทย การต่อยอดสินค้ากลุ่มสมุนไพร บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ที่ท�ำจากพืช ส่งเสริมพลังงานทางเลือก
ตลอดจน Novel Food ต่างๆ และการผลักดันการเพิ่มมูลค่าและการส่งออก ‘ภาคบริการ’ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึง
หาแนวทางการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเกาะเกี่ยว ‘เศรษฐกิจฐานราก’ เข้ากับ ‘เศรษฐกิจยุคใหม่’ เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน
TPSO Journal ฉบับนี้ จึงขอน�ำท่านมาพูดคุยใน Special Talk เศรษฐกิจแพลตฟอร์มกับการเปลี่ยนแปลงต่อการค้าโลก และ Special Report
ผลกระทบของสงครามการค้าต่ออุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึง่ การแก้ไขปัญหาการส่งออกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้าก็เป็นอีกหนึง่ นโยบายเร่งด่วนตามนโยบาย
ของรัฐบาลเช่นกัน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.พาณิชย์ เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
ซึง่ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในฐานะเลขานุการ กรอ.พาณิชย์ ก็จะติดตามและน�ำเสนอประเด็นทีน่ า่ สนใจแก่ทา่ นผูอ้ า่ นต่อไป แล้วพบกันอีกฉบับหน้า
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เมือ่ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (ผอ. สนค.) เป็นประธานการจัดสัมมนา “เทคโนโลยี ABCDE กับธุรกิจยุคใหม่”
ณ Glowfish (Co-Working Space) อาคารสาทรธานี 2 กรุงเทพฯ โดยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างการรับรู้ในการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ภาคธุรกิจ ตลอดจนน�ำเสนอกรณีตวั อย่างของธุรกิจขนาดกลางทีป่ ระสบความส�ำเร็จ โดยน�ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ ABCDE (A คือ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ / B คือ Blockchain / C คือ Cloud /
D คือ Big Data / E คือ E-Business หรือ การด�ำเนินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มายกระดับและ
ปรับใช้กบั การด�ำเนินธุรกิจซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากมีแพลตฟอร์มทีเ่ อือ้ ต่อ
การต่อยอดส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ในงานนี้ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า
ระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ในงานนี้ประกอบด้วยการเสวนา 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ Bio 4.0
การเสวนาช่วงเกษตรสมัยใหม่ มีความหลากหลายของธุรกิจชีวภาพทั้งสินค้าเกษตรโภคภัณฑ์
สินค้าเกษตรนวัตกรรม และ หัวข้อ Service 4.0 การเสวนาช่วงบริการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาและยกระดับธุรกิจบริการ โดยเวทีเสวนามีความหลากหลายของภาคธุรกิจทัง้ บริการสุขภาพ
ดิจิทัลคอนเทนต์ และปัญญาประดิษฐ์
งานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ธุรกิจรายย่อย ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ให้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการใช้เทคโนโลยี ABCDE เพื่อ
ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ให้ก้าวกระโดดและแข่งขันได้
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจไทย
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โดย : นายสรณ์สกุล เถาหมอ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองนโยบายระบบการค้า

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มกับการเปลีย
่ นแปลงต่อการค้าโลก
หลายท่านอาจเคยคุน้ หูและคุน้ เคยกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy)
กันมาบ้าง ซึง่ โดยความหมายทางวิชาการแล้ว ‘แพลตฟอร์ม’ คือ โมเดลธุรกิจหรือระบบ
เศรษฐกิจทีก่ จิ กรรมเกิดขึน้ บนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั 1 ไม่วา่ จะเป็นการแลกเปลีย่ นสินค้าและ
บริการระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริโภค โดยมี
กฎกติกาบนแพลตฟอร์มทีถ่ อื ว่าเป็นระบบระเบียบแบบใหม่ทกี่ ำ� กับวิธกี ารด�ำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าเพิม่ ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ผูเ้ ล่นในแพลตฟอร์มนัน้
แพลตฟอร์มเป็นปัจจัยทีก่ ำ� ลังส่งอิทธิพลต่อระบบการค้าโลก
โลกทีเ่ ชือ่ มโยงเข้าหากันมากขึน้ รูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มจึง
แตกต่างไปจากระบบเดิมที่มีลักษณะเป็นการส่งต่อมูลค่าเพิ่มจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
ปลายทางในลักษณะเส้นตรง หรือ Pipeline (มันประเสริฐ ส. และ วงศ์แก้ว ก., 2019) มาเป็น
ระบบแพลตฟอร์มทีเ่ ป็นโครงข่ายเชือ่ มต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคเข้าหากัน (Network Effect)
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ทางการค้า
อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี2้
1. พลวัตและพลังของโมเดลธุรกิจแบบ Pipeline ก�ำลังถดถอย รูปแบบของห่วงโซ่
อุปทานโลก (Global Supply Chain) แบบเดิมทีเ่ ราคุน้ เคยก�ำลังถูกท้าทาย หรือ Disrupt
จากปัจจัยการน�ำระบบดิจทิ ลั ทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงมาใช้ในการผลิตและการเชือ่ มโยงข้อมูล
อุปสงค์และอุปทานที่ท�ำให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่แม่นย�ำ ลดความสิ้นเปลืองของ
การใช้ทรัพยากร ซึง่ ส่งผลให้ตน้ ทุนลดลงและมีการเพิม่ ประสิทธิภาพของธุรกิจในระยะยาวได้
ง่ายยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะเปลีย่ นขัว้ ทางภูมศิ าสตร์ของ supply chain ด้วยเช่นกัน
ดังตัวอย่างของ Adidas ทีไ่ ด้ประกาศการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนกลับมาผลิตใน
ประเทศเยอรมนี โดยหันมาใช้ระบบการผลิตแบบพึง่ พาหุน่ ยนต์ซงึ่ มีตน้ ทุนต�ำ่ กว่าแรงงาน
จีน ปัจจัยอีกประการก็คอื การเกิดวงจรการผลิตในภูมภิ าคทีเ่ กิดการบริโภคเอง ซึง่ เป็นผล
มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มขึ้นของการบริโภคอย่างมหาศาลในตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Market) ท�ำให้หลายบริษทั ทัว่ โลกพิจารณาปรับเปลีย่ นการผลิตไปเป็น
แบบ Multi-Local ในละแวกใกล้เคียงแทนการ outsourcing ข้ามชาติไปยังกลุม่ ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ตามแบบเดิม
2. การค้าภาคบริการในยุคดิจทิ ลั มีแนวโน้มสูงขึน้ มาแทนทีก่ ารค้าสินค้า productsbased business models จะถูกเสริมด้วย services-based business model ทีผ่ นวก
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เป็นช่องทางใหม่ในการสร้างก�ำไร เห็นได้จากบริษทั General Electric
(GE) และ Siemens ซึง่ ได้ปรับกลยุทธ์ธรุ กิจ จากเดิมทีเ่ น้นการขายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มา
เป็นการให้บริการด้านข้อมูล เช่น บริการบ�ำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (predictive equipment
maintenance) หรือ การให้เช่าอุปกรณ์และฐานข้อมูลตามการใช้จริง (usage-based
leasing) เป็นต้น
3. แพลตฟอร์มเอือ้ ให้ SMEs มีบทบาทมากขึน้ จากการเพิม่ โอกาสการท�ำธุรกิจและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs ในตลาดโลก โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจทิ ลั บนแพลตฟอร์มและเครือข่ายออนไลน์ แทนการจ้างงานและลงทุนเพือ่ ถือครอง
สินทรัพย์เอง เช่น การที่ Alibaba, Amazon และ WeChat ช่วยขับเคลือ่ นการค้าของ SMEs
และยังได้ให้การสนับสนุนทางการเงินให้กบั SMEs ในหลายประเทศ
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการนี้ ถือเป็นเครื่องชี้วัดความส�ำคัญเบื้องต้นของ
แพลตฟอร์ม ทั้งในด้านของโมเดลธุรกิจใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมทีเ่ ข้มข้นในทศวรรษนี้
ทว่าการเปลีย่ นแปลงนีส้ ำ� คัญต่อเราอย่างไร?
ประการที่ 1 ธุรกิจแพลตฟอร์มจะมีอิทธิพลอย่างมหาศาลจากการเป็นเจ้าของ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึง่ สามารถน�ำมาใช้ตดั สินใจและต่อยอดเชิงธุรกิจของตัวผูใ้ ห้บริการ
แพลตฟอร์มนัน้ ๆ เอง เช่น Alibaba ได้พฒ
ั นามาเป็นระบบ Credit Rating ส�ำหรับการให้
บริการทางการเงิน Facebook เชือ่ มโยงข้อมูลการยืนยันตัวบุคคลกับสือ่ โซเชียลและเว็บไซต์
อื่นๆ ฯลฯ ไปจนถึงการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลขั้นสูงจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
ตอบค�ำถามทางธุรกิจของบริษทั อย่าง Salesforces (ผลิตอะไร ผลิตทีไ่ หน ใครช่วยผลิต
ผลิตอย่างไร ใครจะซือ้ ควรตัง้ ราคาขายเท่าไหร่ เป็นต้น)
ประการที่ 2 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูเ่ ศรษฐกิจแพลตฟอร์ม โดยธุรกิจ
ต้องตอบค�ำถามส�ำคัญให้ได้ เช่น ห่วงโซ่อปุ ทานใดควรทีจ่ ะปรับเป็นระบบอัตโนมัติ หรือ

เปิดให้ผเู้ ล่นอืน่ ๆ (Stakeholder) ในแพลตฟอร์มเข้าร่วมห่วงโซ่ดว้ ย ทัง้ นี้
ธุรกิจจะต้องไม่ลมื อีกประเด็นเชิงกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญยิง่ ว่าการท�ำให้ Supply Chain
เป็นระบบดิจิทัลนี้ จะช่วยบริหารประสิทธิภาพและความยั่งยืนของธุรกิจ
ได้ดว้ ยหรือไม่ เช่น การตรวจสอบประวัตขิ อง Supplier หรือความสามารถ
ในการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าและบริการ เป็นต้น
ประการที่ 3 การปรับตัวของภาครัฐเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
เช่น แพลตฟอร์มจะเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานจากแรงงานเต็มเวลาเป็น
ผูร้ บั จ้างอิสระ (contractor และ freelancer) มากขึน้ รัฐจึงจ�ำเป็นต้องแก้ไข
กฎระเบียบประกันสังคมและการคุม้ ครองแรงงานใหม่ ตลอดจนทบทวนระบบ
การเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างๆ หรือยิง่ ไปกว่านัน้ ประเทศทีด่ ำ� เนินกลยุทธ์
ท�ำตนเองเป็นแพลตฟอร์มนัน้ ย่อมดึงดูดมูลค่าการค้าในปัจจุบนั และอนาคต
อันใกล้นใี้ ห้มาสร้างรายได้แก่ชาติตนได้อย่างดียงิ่ 3 อย่างเช่น สิงคโปร์ และ
อินเดีย ทีเ่ ปิดฐานข้อมูลการค้าของประเทศให้ผซู้ อื้ ผูข้ าย และผูบ้ ริการขนส่ง
ท�ำธุรกรรมด้วยกัน เสริมกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส�ำหรับ
การเข้าถึงบริการเสริมต่างๆ เพื่อเก็บรายได้ อย่างเช่น Extra Curation
(การจับคูแ่ บบพิเศษ) หรือการตัดส่วนแบ่งจากการท�ำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม
ของรัฐบาล (cut from transaction fee) เป็นต้น
ในทีส่ ดุ แล้ว พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มยังคงด�ำเนิน
ต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง การปรับตัวของทุกภาคส่วนจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น ทัง้ บุคคล
ทัว่ ไปทีค่ วรจะต้องตระหนักต่อการให้และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล บริษทั ต่างๆ ก็
จ�ำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันเช่นเดียวกัน และประเทศใดก็ตาม
ทีม่ งุ่ จะได้รบั ผลประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงระดับโลกในครัง้ นี้ จึงจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้พร้อมรองรับ
อ้างอิง
1
บทความเศรษฐกิจไทย ป่วยหรืออ่อนแอ โดย ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
และ คุณก้องภพ วงศ์แก้ว, 2019
2
Platform Revolution by Parker, Alystyne and Choudary, 2017
3
ความเห็นเรื่องกลยุทธ์แพล็ตฟอร์มของสิงค์โปรโดย Sangeet Paul
Choudary. 2018

04

Special Report

โดย : คณะท�ำงานการจัดงาน CLMVT Forum 2019

CLMVT Forum 2019:

CLMVT ศูนย์กลางห่วงโซ่คณ
ุ ค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
ว่า “ภูมภิ าค CLMVT” มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในฐานะศูนย์กลางการค้า
การลงทุน ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เนื่องจากการมี
ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ และการมีปจั จัยพืน้ ฐานและทรัพยากรมนุษย์
ทีพ่ ร้อม ประกอบกับการจัดท�ำข้อตกลงทางการค้า และการลงทุนของประเทศ
ต่างๆ ในภูมภิ าคกับประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญหลายประเทศ ท�ำให้ภมู ภิ าค CLMVT มี
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นในเครือข่ายการผลิตของอาเซียน
และเอเชีย และกลายเป็นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่คณ
ุ ค่าโลกอย่างไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้
ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 11 หน่วยงาน
จึงได้จดั งาน CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain
Hub of Asia ภายใต้แนวคิดหลัก คือ การผลักดันให้ CLMVT เป็นศูนย์กลาง
ห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2562
ณ กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นการจัดงาน CLMVT Forum ครัง้ ที่ 3 เพือ่ เป็นเวที
ส�ำคัญในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันใน
การผลักดันความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค CLMVT ให้เชื่อมต่อกับ
เศรษฐกิจของอาเซียน ทวีปเอเชีย และโลก ท่ามกลางบริบทความท้าทายทาง
การค้าต่างๆ รวมทัง้ สร้างเครือข่ายทีแ่ น่นแฟ้นในกลุม่ ผูน้ ำ� ทางธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ
รุน่ ใหม่ ผูก้ ำ� หนดนโยบาย นักวิชาการ และคนรุน่ ใหม่ในภูมภิ าค CLMVT
งานเลีย้ งต้อนรับในเย็นวันที่ 23 มิถนุ ายน 2562 ได้มกี ารเสวนา Dinner
Talk ในหัวข้อ “Trade War: What it means for ASEAN” โดยมี นางสาว
ชุตมิ า บุณยประภัศร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และการหารือใน
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เปิดงาน CLMVT Forum 2019 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “CLMVT
as the New Value Chain Hub of Asia” โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมจาก กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเอกอัครราชทูต
เวียดนามประจ�ำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธเี ปิดงาน พร้อมผูเ้ ข้าร่วมงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการกว่า 600 คน จาก 14 ประเทศ ได้รว่ ม
หารือแลกเปลีย่ นความเห็นใน 4 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 สงครามการค้า
นัยยะต่อภูมภิ าคอาเซียน หัวข้อที่ 2 CLMVT ภูมภิ าคแห่งโอกาสทีไ่ ม่มสี นิ้ สุด
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หัวข้อที่ 3 การเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนจาก CLMVT สู่โลก และ
หัวข้อที่ 4 การยกระดับการเชือ่ มโยงของภูมภิ าค CLMVT สูค่ วามส�ำเร็จ ซึง่
สรุปผลการประชุม สามารถแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อหลัก (Common Theme) ดังนี้
1) การเป็นภูมภิ าคแห่งโอกาสและศักยภาพไม่สนิ้ สุด
ด้วยข้อได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์ทมี่ ที ตี่ งั้ อยูใ่ จกลางอาเซียน และใกล้กบั จีน
และอินเดีย รวมทัง้ มีจดุ แข็งของแต่ละประเทศทีส่ อดรับกันอย่างลงตัว ขนาด
ประชากรและก�ำลังแรงงานจ�ำนวนมาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วย
ลดต้นทุนและเพิ่มการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า ความเชื่อมโยงของเส้นทาง
คมนาคมผ่านกรอบความร่วมมืออนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (Greater Mekong
Sub-region: GMS) ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับโครงข่ายคมนาคมภายใต้ยทุ ธศาสตร์
หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ของจีน และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มากมาย ช่วยให้ประเทศต่างๆ ใน CLMVT ประสาน
จุดแข็งร่วมกันอย่างลงตัวในการดึงดูดการค้าการลงทุนและผลักดันให้ CLMVT
กลายเป็นห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของโลกทีเ่ ข้มแข็ง และใช้ประโยชน์จากโอกาสทีเ่ กิดขึน้
ท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจการค้าและภูมริ ฐั ศาสตร์โลก

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

2) การเตรียมความพร้อมรับมือต่อความท้าทายทีส่ ำ� คัญ
ความท้าทายส�ำคัญต่อการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คณ
ุ ค่ายุคใหม่ของภูมภิ าค
CLMVT คือ ความไม่แน่นอนของความตึงเครียดทางการค้าที่มีแนวโน้ม
ยืดเยือ้ และเกีย่ วพันในหลายมิตทิ งั้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร วัฒนธรรม
และเทคโนโลยี ซึ่ ง อาจกดดั น ให้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นต้ อ งเลื อ กข้ า ง
ความไม่สอดคล้องด้านกฎระเบียบ อุปสรรคทางการค้าจากมาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษี
(Non-Tariff Measures: NTMs) และความจ�ำเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และธุรกิจให้สอดรับกับเทคโนโลยียคุ ใหม่ ล้วนเป็นความท้าทายส�ำคัญที่
CLMVT ต้องรับมือ
3) แนวทางการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่ของ
CLMVT
ภูมภิ าค CLMVT ควรรักษาสมดุลในการสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศ
มหาอ�ำนาจ สนับสนุนระบบการค้าเสรีทเี่ ป็นไปตามกฎเกณฑ์และกติกา ร่วมมือ
กันในการประสานและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศทีส่ อดรับกัน
อย่างลงตัว เพือ่ การเป็นฐานการผลิตร่วมตามวัตถุประสงค์ของ AEC Blueprint
2025 โดยการสร้างความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ และทางด้านกฎระเบียบ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน การส่งเสริมและพัฒนาภาคบริการ ซึ่งทั้งหมด
ข้างต้นถือเป็นกาวทีเ่ ชือ่ มข้อต่อต่างๆ ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของภูมภิ าค นอกจากนี้
แต่ละประเทศควรเน้นการพัฒนาทักษะและการเสริมทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน
รวมทัง้ การส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้ทนั กับแนวโน้มเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ภูมิภาค CLMVT
กลายเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คณ
ุ ค่ายุคใหม่ได้ในทีส่ ดุ
และท้ายสุด เพือ่ ต่อยอดและผลักดันให้ CLMVT เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่
คุณค่ายุคใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนัน้ ในอนาคต CLMVT ควรต้องมีความร่วมมือ
กันอย่างแนบแน่นมากขึน้ ในด้านต่างๆ โดยมีขอ้ เสนอความร่วมมือของ CLMVT
ในอนาคต อาทิ
1) ส่งเสริมการจัดตัง้ “CLMVT Trade Association” ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนจัดตั้งสภาหอการค้า และ/หรือสภาอุตสาหกรรมรวมกันในกลุ่ม
CLMVT เพือ่ เพิม่ โอกาสและบทบาทในการขับเคลือ่ นการค้าการลงทุนในกลุม่
ให้มากขึน้ พร้อมทัง้ ส่งเสริมกลไกการค้าของภาคเอกชนทีม่ อี ยูเ่ ดิมด้วย
2) ส่งเสริมการจัดตัง้ “CLMVT Services Foresight Group” ส่งเสริม
การรวมกลุ่มผู้น�ำทางความคิดด้านภาคบริการ เพื่อหารือท�ำความเข้าใจถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีท่ีมีต่อภาคบริการ
รวมทัง้ คาดการณ์ถงึ ทิศทาง/แนวโน้มของภาคบริการในอนาคต เพือ่ ประโยชน์ใน
การวางแผนการด�ำเนินการด้านการค้าและการพัฒนาภาคบริการของ CLMVT
3) ริเริม่ โครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ “CLMVT Platform Collaborations” เพื่อน�ำไปสู่การ

ด�ำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจทีพ่ งึ่ พาดิจทิ ลั แพลตฟอร์มในการแลกเปลีย่ นซือ้ ขาย
สินค้าและบริการ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ แบบแบ่งปัน (sharing economy)
ซึง่ จะช่วยลดต้นทุน เชือ่ มโยงผูผ้ ลิตและลูกค้าทัง้ ในและนอกภูมภิ าค และพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าของประเทศ CLMVT
4) ส่งเสริมการจัดตัง้ เวทีเศรษฐกิจดิจทิ ลั “CLMVT Digital Forum”
เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์พร้อมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือ
ในระดับภูมภิ าคด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั ท่ามกลางความท้าทายในบริบทของการค้า
โลกในปัจจุบัน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและยัง่ ยืน
5) ต่อยอดโครงการ “CLMVT Startups Mentoring 2.0” จากความ
ส�ำเร็จของโครงการ Scale Up Bootcamp for Startups ทีด่ ำ� เนินการในปี
2562 ซึง่ ช่วยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาผูป้ ระกอบการ
Startups ใน CLMVT ให้มอี งค์ความรูใ้ นการพัฒนาและขยายธุรกิจทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศ
6) ต่อยอดโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาผูป้ ระกอบการและทุน
มนุษย์ “Human Resource Development Consolidation” เพือ่ ต่อยอด
และเติมเต็มช่องว่างการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการและทรัพยากรมนุษย์
ของภูมภิ าค CLMVT ในการเพิม่ พูนหรือปรับทักษะให้ตอบรับกับสถานการณ์
ปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ โดยอาจร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาโครงการต่อไป
การที่ CLMVT ยังคงเป็นภูมภิ าคทีใ่ ช้ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมแบบ
ดัง้ เดิม รวมทัง้ แรงงานภาคเกษตรยังก้าวไม่ทนั ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจ�ำเป็น
ทีต่ อ้ งเร่งพัฒนาการผลิตของ CLMVT ให้ปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับ
โลกการค้ายุคดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและเข้มแข็งในอนาคต
รวมทัง้ การแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอืน่ นอกภูมภิ าค เพือ่ ให้ CLMVT
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Hub of the Future)

• นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

• จากซ้ายไปขวา นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
Ms. Lee Chen Chen และ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
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Special Report

โดย : นางสาวชมพูนทุ บูรพา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองนโยบายระบบการค้า

ผลกระทบของสงครามการค้า
ต่ออุตสาหกรรมสิง
่ ทอ
ตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมา หลายท่านอาจจะเริ่มได้ยินค�ำว่า “สงครามการค้า”
ทีป่ รากฏในข่าวหรือบทความเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง สงครามการค้า (Trade War)
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน สืบเนื่องมาจากนโยบายหลัก
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่แสดงออกชัดเจนตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง คือ
“อเมริกาต้องมาก่อน” (America First) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า สหรัฐฯ
มองว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศได้ตกอยู่ในภาวะขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับจีน เม็กซิโก และสหภาพยุโรป เนือ่ งจากมูลค่าการส่งออกค่อนข้างน้อย
หากเทียบกับมูลค่าสินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ และยิง่ จีนเริม่ ก้าวมาสูป่ ระเทศมหาอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจของโลก ยิ่งท�ำให้สหรัฐฯ หวั่นว่าจะเสียดุลไปมากกว่านี้
จุดเริ่มต้นแรกของสงครามการค้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เมื่อสหรัฐฯ
ประกาศเพิ่มภาษีน�ำเข้าสินค้าประเภทเหล็กและอะลูมิเนียมจากต่างประเทศรวมถึงจีน
ซึ่งแม้ว่าการเพิ่มภาษีครั้งนี้ไม่มีการเจาะจงเก็บภาษีน�ำเข้าเหล็กจากจีนประเทศเดียว
แต่ทวั่ โลกต่างตัง้ ข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นการเริม่ ต้นสงครามการค้าจีนและสหรัฐฯ
อย่างเป็นทางการ ต่อมาภายในเดือนเดียวกันสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศตั้งก�ำแพงภาษี
ส�ำหรับสินค้าจีน เพิ่มภาษีน�ำเข้าเป็นร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เพื่อลดการขาดดุลทางการค้า โดยจีนก็ออกมาตอบโต้ด้วยมาตรการขึ้นภาษีน�ำเข้าสินค้า
จากอเมริกาในอัตราร้อยละ 15-25 เช่นกัน เป็นการประกาศศึกการค้าของ 2 ประเทศ
อย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสหรัฐฯ และจีนแล้ว สงครามการค้า
ยังส่งผลกระทบทางทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศอื่นๆ อีกด้วย
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หนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า คือ สินค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ที่สหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นภาษีน�ำเข้าเฉพาะจากจีนเพิ่มเติมเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้
มูลค่าตลาดการผลิตเครื่องนุ่งห่มทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 900.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2561 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6 ในปี 2562 ซึ่งมีจีนเปนผูสงออก
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สิง่ ทอชัน้ น�ำของโลก ด้วยสัดสวนร้อยละ 40 ของการสงออกสิง่ ทอ
และเครื่องนุงหมของโลกทั้งหมด โดยมีสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออก
ส�ำคัญของจีน ถึงแม้วา่ จีนจะสามารถเข้าถึงตลาดในสหภาพยุโรป
อาเซี ย น และญี่ ปุ ่ น เช่ น กั น แต่ ร ้ อ ยละ 17 ของสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่มของจีนจะส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในขณะที่การน�ำเข้า
ของจีนจากสหรัฐฯ มีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 3 ของการน�ำเข้าทัง้ หมด
ซึง่ แสดงว่าสหรัฐฯ ยังคงต้องพึง่ การน�ำเข้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
จากจีนเป็นอย่างมาก
ด้ ว ยมาตรการเพิ่ ม ภาษี สิ น ค้ า ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ
จึงคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบ ดังนี้
(1) จีนเป็นแหล่งผลิตส�ำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งจาก
ในท้องถิ่นและต่างชาติ มาตรการเพิ่มภาษีสินค้าน�ำเข้าจากจีน
ท�ำให้บริษัทจากต่างชาติเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว โดยประเทศ
ที่ บ ริ ษั ท ให้ ค วามสนใจและก� ำ ลั ง ย้ า ยฐานการผลิ ต ไป ได้ แ ก่
เวียดนาม กัมพูชา บังกลาเทศ เนือ่ งจากเป็นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการผลิตและมีคา่ แรงทีต่ ำ�่ แต่สนิ ค้าทีย่ า้ ยฐานการผลิตส่วนมาก
เป็นเสื้อผ้าทั่วไปที่ไม่ได้เน้นการใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต อาทิ
เสื้อยืด ชุดชั้นใน ในขณะที่จีนมีความสามารถในด้านการผลิต
สิ่งทอที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีสูง อาทิ เครื่องประดับ เข็มขัด
กระเป๋า วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า และเสื้อโค้ท
(2) อุตสาหกรรมสิง่ ทอท้องถิน่ ในสหรัฐฯ ภายใต้เครือ่ งหมาย
“Made in the USA” เป็นเครือ่ งหมายทีไ่ ด้รบั ความนิยมไปทัว่ โลก
ว่ า เป็ น สิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี ซึ่ ง ในอดี ต ด� ำ เนิ น การมาด้ ว ยดี
จนถึ ง ทศวรรษที่ 70 หลั ง จากนั้ น สหรั ฐ ฯ ได้ เ ริ่ ม ต้ น
ย้ า ยฐานการผลิ ต ออกไปยั ง ประเทศต่ า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเอเซีย เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ย
ด้านค่าจ้างแรงงานถูกกว่าในสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก
บริษัทผลิตเสื้อผ้าชั้นน�ำของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่
จึงมีฐานผลิตอยู่ในเอเซียรวมถึงประเทศจีน
อีกด้วย การขึ้นภาษีน�ำเข้าสินค้าจากจีนจึง
เป็นโอกาสส�ำหรับภาคการผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
ในสหรัฐฯ ทีเ่ ดิมมีฐานการผลิตกระจายอยูต่ าม
เมืองเล็กๆ ในประเทศ อาทิ เมือง Raleigh
รัฐ North Carolina เมือง Fort Wayne
รัฐ Indiana หรือในเขต Rust Belt (รัฐต่างๆ ใน
เขต Northeastern North East และ Central
ของสหรัฐฯ) ได้มโี อกาสฟืน้ ตัวและกลับมาเป็น
ศูนย์กลางการผลิตของสหรัฐฯ อีกครั้ง
(3) มาตรการดังกล่าว คาดว่าจะกระทบ
ต่อชนชัน้ กลางชาวอเมริกนั เพราะในขณะทีจ่ นี
น�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพียงร้อยละ 3 ของ
การน�ำเข้าทั้งหมด แต่สหรัฐฯ ต้องพึ่งสินค้า
จากจีนมากถึงร้อยละ 17 ย่อมส่งผลให้สินค้า
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ภายในประเทศมีราคาสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าทีต่ อ้ งน�ำเข้า
จากจีน รวมถึงสหรัฐฯ จะต้องน�ำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนสินค้าจากจีนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็น
การเปิดโอกาสให้คู่แข่งในเอเชียของจีน เช่น อินเดีย บังกลาเทศ
เวียดนาม กัมพูชา และปากีสถาน เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ
อีกทั้งบางประเทศในอัฟริกา เช่น เอธิโอเปีย ก็มีโอกาสที่จะแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้จัดหาสินค้าที่ก�ำลังเติบโตเข้าไป
ในตลาดสหรัฐฯ
(4) ทัง้ สหรัฐฯ และจีน ก�ำลังเรียกเก็บภาษีสำ� หรับฝ้าย ซึง่ จะ
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคต่ออุตสาหกรรมสิง่ ทอ เนือ่ งด้วย
ความต้องการฝ้ายภายในประเทศของจีนก�ำลังเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้
การน�ำเข้าฝ้ายจากจีนเช่นกัน ในขณะที่สหรัฐฯ เป็นผู้ส่งออกฝ้าย
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลก ตามด้วยอินเดีย ดังนัน้ มาตรการภาษีดงั กล่าว
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนวัตถุดิบของจีน รวมไปถึงต้นทุน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ เร็ จ รู ป ด้ ว ย และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ อิ น เดี ย
มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นในจีน อย่างไรก็ตาม สงครามการค้า
ดังกล่าวจะท�ำให้ราคาฝ้ายมีความผันผวนในระยะยาว
(5) บริษัทที่มีห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจะถูกกระทบ เพราะ
สงครามการค้ า ดั ง กล่ า วจะก่ อ ให้ เ กิ ด อุ ป สรรคต่ อ การค้ า เสรี
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของสินค้า
ราคาของผลิตภัณฑ์พนื้ ฐานทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น สมาร์ทโฟน
อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น และเสื้อผ้า คาดว่าจะสูงขึ้นส�ำหรับ
ผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลก ส� ำ หรั บ การบริ โ ภคสิ น ค้ า สิ่ ง ทอของสหรั ฐ ฯ
พบว่าร้อยละ 41 ของการบริโภคเครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 72 ของ
การบริโภครองเท้า และร้อยละ 84 ของสินค้าที่ใช้ในการเดินทาง
เป็นสินค้าที่ผลิตในจีน ท�ำให้ผู้บริโภคของสหรัฐฯ ต้องรับมือกับ
ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกส�ำคัญของไทยในปี 2561
ที่ผ่านมา มีการส่งออกรวม 9,605 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (3.08 แสนล้านบาท) ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 6 ส่วนช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. - เม.ย. 62)
มีการส่งออกรวมกัน 3,076 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (9.7 หมื่นล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเพียงร้อยละ 0.2 แยกเป็นการส่งออกสิง่ ทอ 2,278 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวลดลงร้อยละ 1.4 และเครื่องนุ่งห่ม 798 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งออกสิ่งทอรายการส�ำคัญ ได้แก่ ผ้าผืน
เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้าย ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะมีสินค้าจากจีนที่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้า ส่งมาจ�ำหน่ายในประเทศเอเซียและอาเซียน ซึง่ เป็นตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือของศุลกากร ระบุวา่ การส่งออก
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) อินโดนีเซีย (ลดลงร้อยละ 6) และญีป่ นุ่ (ลดลงร้อยละ 8) ด้ายฝ้าย ส่งออกมูลค่า
35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 33 ตลาดที่ส่งออกได้ลดลง อาทิ บังกลาเทศ
(ลดลงร้อยละ 78) เวียดนาม (ลดลงร้อยละ 41) เกาหลีใต้ (ลดลงร้อยละ 31) และลาว
(ลดลงร้อยละ 11)
สาเหตุสำ� คัญทีก่ ระทบต่อการส่งออกของไทย เนือ่ งจากสินค้าจีนไม่สามารถส่งออก
ไปยังสหรัฐฯ ได้ จีนจึงต้องหาตลาดเพื่อระบายสินค้า จึงท�ำให้สินค้าจากจีนทะลักเข้ามา
ขายแข่งในตลาดอาเซียนและเอเซีย ซึ่ง
จะส่งผลกระทบท�ำให้สินค้าสิ่งทอไทย
ถูกสินค้าจีนแย่งตลาดมากขึ้น รวมถึง
จะมีสนิ ค้าสิง่ ทอจากเวียดนามทีจ่ ะเข้ามา
แย่งตลาด ทั้งนี้แม้อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ของเวียดนามจะเกิดทีหลังไทย แต่กลับ
ได้เปรียบด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
กว่ า ท� ำ ให้ มี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ที่ ต�่ ำ กว่ า
ส่วนทางด้านของสหรัฐฯ ก็ตอ้ งเตรียมจัดหา
สินค้าจากประเทศอืน่ เพือ่ ทดแทนสินค้า
จากจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สินค้า
สิง่ ทอของไทยจะได้มโี อกาสส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพในการส่งออก อาทิ
เสือ้ ผ้าสตรี เสือ้ ผ้าเด็ก กระเป๋าเดินทาง เข็มขัด เครือ่ งประดับ และอุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
ในระยะยาวสิ่งที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยควรต้องเร่งปรับตัวในการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตสินค้าซึ่งช่วยในการลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น
รวมถึงการผลิตสินค้าใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยการศึกษาแนวโน้มของตลาด เช่น ตลาด
สหภาพยุโรป ก�ำลังให้ความสนใจสิง่ ทอทีท่ ำ� จากวัตถุดบิ ทางการเกษตร อย่างเส้นใยสับปะรด
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 สิง่ ทอไทย 3 แสนล้านสะเทือน จีนหนีเทรดวอร์ตตี ลาดเอเชีย โดย หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ, 2019
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2562
ภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของค่าเงินและราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การผลิต การบริโภค และการส่งออกของไทย คาดว่าสถานการณ์ดงั กล่าวหากยังยืดเยือ้ และมีความรุนแรงขึน้ อาจกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาและสถานการณ์
เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนยั ส�ำคัญ ส�ำหรับเงินเฟ้อในเดือนนีป้ รับตัวสูงขึน้ เล็กน้อย โดยมีปจั จัยส�ำคัญจากทัง้ ด้านอุปทานและด้านอุปสงค์
ทัง้ จากสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทัง้ รายได้เกษตรกร และความต้องการบริโภคทีย่ งั มีตอ่ เนือ่ ง สนับสนุนให้เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ในขณะทีก่ ารลดลงของราคาพลังงาน
และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้พลังงานเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เงินเฟ้อไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม คาดว่านโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลจะ
สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายการส่งออก ส่งเสริมการลงทุน และเพิ่มก�ำลังซื้อในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพด้านราคาไว้ได้ในกรอบที่
ก�ำหนด คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปของประเทศจะเคลือ่ นไหวระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.3 ซึง่ เป็นกรอบทีก่ ระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
นโยบายการเงินระยะปานกลางที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 (1.0 - 4.0)
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เดือนกรกฏาคม 2562

อัตราการเปลี่ยนแปลงหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

อัตราการเปลี่ยนแปลงหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกรกฎาคม
2562 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.98 (YoY)
ตามการสู ง ขึ้ น ของหมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.47 โดยเฉพาะผักสด สูงขึ้นร้อยละ
20.01 (มะนาว พริกสด มะเขือ) จากสภาพอากาศที่
แปรปรวนมากกว่าปีที่ผ่านมา ท�ำให้พืชผักเน่าเสียง่าย
ประกอบกับราคาฐานปีทผี่ า่ นมาต�ำ่ ผลไม้สด สูงขึน้ ร้อยละ
9.18 (ฝรั่ง มะม่วง ทุเรียน) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ
สูงขึน้ ร้อยละ 5.73 (เนือ้ สุกร ไก่สด ปลานิล) ข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ 4.02 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า
และข้าวสารเหนียว เนื่องจากปริมาณข้าวในสต๊อกมีน้อย
ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ไข่และผลิตภัณฑ์นม
สูงขึ้นร้อยละ 1.80 (ไข่ไก่ นมสด นมถั่วเหลือง) โดยเฉพาะ
ไข่ไก่ปรับตามต้นทุน (ค่าขนส่งและอาหารสัตว์) เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.90 (น�้ำอัดลม กาแฟ
ร้อน/เย็น เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต) อาหารบริโภคในบ้าน
และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.80 และ 1.12 ตามล�ำดับ
(กั บ ข้ า วส� ำ เร็ จ รู ป อาหารเช้ า ข้ า วราดแกง) ขณะที่
เครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ 0.93 (น�้ำมันพืช
มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.42 ตามการลดลง
น�้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV))
ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลง
ร้อยละ 1.32 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
ลดลงร้อยละ 0.87 โดยเฉพาะของใช้ส่วนบุคคล (แชมพู
แป้งทาผิวกาย ยาสีฟัน) จากการแข่งขันทางการค้าเป็น
ส�ำคัญ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.04
(รองเท้า เสือ้ ผ้าบุรษุ และสตรี) ขณะทีค่ า่ โดยสารสาธารณะ
สูงขึ้นร้อยละ 5.91 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.27
(ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) หมวดการบันเทิง การอ่าน
การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.73 (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติ
และท�ำบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) หมวด
ยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ สูงขึน้ เล็กน้อยร้อยละ 0.04
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เมือ่ เทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2562
สูงขึ้นร้อยละ 0.06 (MoM) และเมื่อพิจารณาเฉลี่ย
7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ของปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.92 (AoA)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY) ตามการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ร้อยละ 2.3 ได้แก่ กลุ่มน�้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก ซึ่งลดลงตามราคาน�้ำมันในตลาดโลก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลให้
ความต้องการลดลง กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ผ้าใยสังเคราะห์) ลดลงตามราคาวัตถุดิบและการกระตุ้นยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ค�ำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศลดลง กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) เพื่อระบายสินค้ารุ่นเดิมให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งกลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) สายไฟและสายเคเบิล ลดลงตามราคาวัตถุดิบ
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.7 จากกลุ่มสินค้าน�้ำมันปิโตรเลียมดิบและแร่โลหะ (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�้ำว้า 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 (CMI) เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 106.6

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�้ำ) จากการปรับส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดจ�ำหน่าย หมวดซีเมนต์
ลดลงร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.5 (ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี
และอุปกรณ์ ท่อระบายน�้ำเสียพีวีซี) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4 (ยางมะตอย) ปรับราคาลดลงตามราคาปิโตรเลียม ในขณะที่หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) จากไม้น�ำเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (เสาเข็มคอนกรีต
คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) ปรับตามราคาปูนซีเมนต์ผสม หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (กระเบื้องบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น)
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (สีเคลือบน�้ำมัน 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
: มิถน
ุ ายน 2562
การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนมิถนุ ายน 2562 มีมลู ค่า 21,409.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หดตัวทีร่ อ้ ยละ 2.15 ปรับตัวดีขนึ้ จากเดือนก่อนหน้าทีห่ ดตัวร้อยละ 6.20 การส่งออกของ
ไทยมีทศิ ทางสอดคล้องกับการค้าโลก อุปสงค์ของคูค่ า้ ส�ำคัญและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลกชะลอตัวต่อเนือ่ งนับจากปลายปี 2561 ซึง่ มีสาเหตุสำ� คัญมาจากการด�ำเนินนโยบาย
ตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับความพยายามในการเจรจาแต่ละครัง้ เพือ่ ให้
ได้ขอ้ เสนอดีทสี่ ดุ ของทัง้ 2 ฝ่ายยังไม่ประสบความส�ำเร็จ นอกจากนี้ ความขัดแย้งของประเทศ
คูค่ า้ อืน่ ๆ ยังเป็นสถานการณ์ซำ�้ เติมบรรยากาศการค้าโลก ท�ำให้ความไม่แน่นอนและความ
กังวลของผูบ้ ริโภคและนักลงทุนทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยยังได้รบั ผล
กระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภูมภิ าค และยังมีโอกาสขยายตัวได้ดใี นหลายตลาด อาทิ
สหรัฐฯ อินเดีย และเวียดนาม เป็นต้น ส�ำหรับรายสินค้า พบว่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารยังขยายตัว โดยเฉพาะการส่งออกยางพารากลับมาขยายตัวและมีมลู ค่าสูงสุดใน
รอบ 14 เดือน ซึง่ เป็นการขยายตัวทัง้ ปริมาณและราคา นอกจากนี้ เครือ่ งเทศและสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ขา้ วสาลี อาหารส�ำเร็จรูปอืน่ ๆ และเครือ่ งดืม่ ขยายตัวดี ด้านสินค้าไลฟ์สไตล์
โดยเฉพาะสินค้าทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากจ�ำนวนนักเทีย่ วท่องเพิม่ ขึน้ เช่น เครือ่ งส�ำอางขยายตัว
ได้ดอี ย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงเครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ในบ้านเรือน เฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วน
เป็นต้น ขณะทีส่ นิ ค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญทีข่ ยายตัวและน่าจับตามอง ได้แก่ รถจักรยานยนต์
และส่วนประกอบ เครือ่ งส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรทัศน์ และนาฬิกาและส่วนประกอบ
ทีเ่ ริม่ เห็นทิศทางการขยายตัวต่อเนือ่ งตัง้ แต่ชว่ งปลายปีทผี่ า่ นมา รวม 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 การส่งออกหดตัวร้อยละ 2.91
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ ส่วนมากยังได้รบั ผลกระทบจากนโยบายภาษีการน�ำเข้า
ของสหรัฐฯ และจีน ซึง่ ส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงต่อสินค้าทีถ่ กู ปรับขึน้ ภาษี และผลกระทบ
ทางอ้อมผ่านเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ทีอ่ อ่ นแอลง และบรรยากาศการค้าทีม่ คี วามไม่แน่นอน
เพิม่ ขึน้ ท�ำให้การส่งออกของโลกและไทยได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยการส่งออกไป
ยังตลาดหลักหดตัวร้อยละ 3.7 เป็นผลจากการส่งออกไปญีป่ นุ่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
หดตัว ร้อยละ 1.9, 2.1 และ 7.7 ตามล�ำดับ ด้านการส่งออกไปตลาดศักยภาพ
หดตัวร้อยละ 7.9 เป็นผลมาจากการส่งออกไป จีน CLMV และอาเซียน-5 หดตัว ร้อยละ 14.9,
9.3 และ 3.5 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปตลาดอินเดียยังขยายตัวในเกณฑ์ดที ี่
ร้อยละ 8.0 ส�ำหรับตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวทีร่ อ้ ยละ 9.1
กระทรวงพาณิชย์มแี ผนผลักดันการส่งออกปี 2562 โดยในระยะเร่งด่วน รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฎ์) สัง่ การให้จดั
ตัง้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ซึง่ ประกอบด้วย
หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็น
เวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งออก
เพือ่ ผลักดันให้การส่งออกของไทยในปีนขี้ ยายตัวได้มากขึน้
นอกจากนี้ จะใช้นโยบายการค้าควบคู่กับการลงทุนและการบริการ ผลักดันให้
ผูป้ ระกอบการไทยทีไ่ ปลงทุนในต่างประเทศน�ำสินค้าไทยเข้าไปด้วย และกลยุทธ์เจาะตลาด
รายพืน้ ที่ โดยขยายโอกาสการส่งออกในตลาดทีแ่ ข็งแกร่ง อาทิ สหรัฐฯ และอินเดีย และ
เปิดตลาดใหม่ที่เริ่มเห็นสัญญาณการขยายตัวต่อเนื่อง เช่น แคนาดา รวมทั้งเร่งขยาย
ความร่วมมือและเจรจาความตกลงทางการค้า การรักษามาตรฐานสินค้า ขยายช่องทาง
การขายสูอ่ อนไลน์ ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับสินค้าทีข่ ยายตัวสูง และมีศกั ยภาพใน
การส่งออกทดแทน อาทิ สินค้าเกษตร ประมงและอาหาร (สดและแปรรูป) ไก่ รวมถึง
การผลักดันสินค้าดาวรุง่ ใหม่ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ชดเชยการชะลอตัวของสินค้าหลักกลุม่ เดิม
อาทิ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครือ่ งดืม่ เครือ่ งส�ำอางและ
ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว เป็นต้น ทัง้ นี้ ในช่วงทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวน ผูส้ ง่ ออกควรเร่ง
ท�ำประกันความเสีย่ ง และจูงใจให้ผนู้ ำ� เข้าท�ำสัญญาระยะยาวเพือ่ เป็นหลักประกันการซือ้ ขาย
และลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของข้อพิพาททางการค้า
การน�ำเข้า

เดือนมิถนุ ายน 2562 มีมลู ค่า 18,197.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.44
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ (-10.0%) น�ำ้ มันดิบ (-27.2%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-21.4%)
และเคมีภณั ฑ์ (-10.5%) ขณะทีส่ นิ ค้าทีก่ ารน�ำเข้ายังขยายตัวได้ดี ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ (+6.8%) โดยแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-8.3%)
ญีป่ นุ่ (-8.6%) สหรัฐอเมริกา (+1.0%) มาเลเซีย (-8.7%) และเกาหลีใต้ (-0.9%)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
หน่วย (Unit) :
มิ.ย. 2562
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
Jun 2019
มูลค่าการส่งออก
21,409.3
(Export value)
-2.15%
มูลค่าการน�ำเข้า
18,197.1
(Import value)
-9.44%
ดุลการค้า
+3,212.2
(Trade Balance)

สินค้า

ม.ค. – มิ.ย. 2562
Jan-Jun 2019
122,970.7
-2.91%
119,027.4
-2.41%
+3,943.3

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 62
มูลค่า
Δ
สัดส่วน ประเทศ
มูลค่า
Δ

อัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ
รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และ
ส่วนประกอบ

(ล้าน USD) (%YoY)

(%)

2,639

126.8

12.3

สหรัฐ
อเมริกา

2,398

-0.2

11.2

1,553

-15.5

ผลิตภัณฑ์ยาง

857

เม็ดพลาสติก

740

(ล้าน USD) (%YoY)

สัดส่วน
(%)

2,444

-2.1

11.4

CLMV

2,195

-9.3

10.3

7.3

จีน

2,120

-14.9

9.9

-9.2

4.0

ญี่ปุ่น

2,090

-1.9

9.8

-17.6

3.5

สหภาพ
ยุโรป

1,767

-7.7

8.3

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 62
สินค้า
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์
ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้านUSD) (%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า
Δ สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

1,610

-10.0

8.9

จีน

4,069

-8.3

22.4

1,443

-27.2

7.9

2,705

-8.6

14.9

1,331

-21.4

7.3

1,054

1.0

5.8

1,240

-10.5

6.8

ญี่ปุ่น
สหรัฐ
อเมริกา
มาเลเซีย

1,020

-8.7

5.6

1,190

6.8

6.5

เกาหลีใต้

713

-0.9

3.9

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
+0.2
-0.1
-0.1
+0.6
-0.2
-0.4

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มิ.ย. 62
ดัชนี มิ.ย. 62
0.2
101.1
-0.6
93.1

ดุลการค้า

เดือนมิถนุ ายน 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 3,212.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนมิถนุ ายน 2562 เท่ากับ 101.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมิถนุ ายน
2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.2 (YoY) เป็นการปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อย ตามการส่งออกสินค้าบางรายการทีย่ งั
ขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจโลกทีม่ ที ศิ ทางชะลอตัวจากผลสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนทีย่ ดื เยือ้ ประกอบกับค่าเงินบาททีม่ ที ศิ ทางแข็งค่า อาจส่งผลกระทบให้การส่งออก
ของไทยในระยะข้างหน้าปรับลดลงได้ โดยหมวดสินค้าทีส่ นับสนุนให้ดชั นีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึน้
ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ปลาสด
แช่เย็นแช่แข็ง และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครือ่ งส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว
เครือ่ งปรับอากาศ เคมีภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ขณะทีห่ มวดสินค้าที่ ส่งผลให้ดชั นีราคาส่งออกลดลง
ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง ได้แก่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูปและน�ำ้ มันดิบ และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น�ำ้ ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมิถนุ ายน 2562 เท่ากับ 93.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมิถนุ ายน
2561 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) โดยเฉพาะหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ได้แก่ น�ำ้ มันดิบและน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
ตามความต้องการใช้ในตลาดโลกลดลง ขณะทีป่ ริมาณการผลิตยังคงเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ หมวด
ยานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่งลดลงเช่นกัน ได้แก่ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ยานยนต์ ขณะที่
หมวดสินค้าทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าปรับสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ได้แก่ ทองค�ำ
อุปกรณ์ ส่วนประกอบ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์นำ�้ สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและ
กึง่ ส�ำเร็จรูป และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครือ่ งส�ำอาง และผลิตภัณฑ์
อาหารอืน่ ๆ
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
กรกฎาคม 2562
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 20,514.29 บาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.04 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.43 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ นหน้า เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเวลา 3 เดือน มูลค่าสูงสุดในรอบ
7 เดือน สอดคล้องกับทิศทางราคาทองค�ำในตลาดโลก ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.44
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยูท่ ี่ 1,412.98 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทีย่ งั ตอบโต้
กันอย่างต่อเนือ่ ง เศรษฐกิจสหรัฐฯซบเซา อัตราเงินเฟ้อต�ำ่ คาดการณ์วา่ เฟดจะ
ปรับลดดอกเบีย้ ลง นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
กับอิหร่าน เป็นแรงหนุนให้ราคาทองค�ำซึง่ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปรับเพิม่ ขึน้
อย่างมาก โดยคาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำในไตรมาส 3 ของปี 2562 จะปรับตัว
อยูท่ ี่ 1,400 - 1,450 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ
WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 57.43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.97 จาก
เดือนก่อนหน้า และเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้าหดตัวร้อยละ 18.71
เนือ่ งจากสถานการณ์ความไม่สงบของตะวันออกกลาง อิหร่านกับประเทศต่างๆ
เช่น สหรัฐฯ และอังกฤษ เป็นต้น ประกอบกับก�ำลังการผลิตของกลุม่ โอเปคลดลง
และผลของพายุเฮอริเคนในสหรัฐฯ ท�ำให้ปริมาณน�ำ้ มันดิบโลกมีแนวโน้มปรับตัว
ลดลง รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ส่งผลต่อการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ ส่วนราคาน�้ำมันในประเทศปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยราคาน�้ำมัน
แก๊สโซฮอลล์ อยูท่ ี่ 25.04 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.33 จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่
ราคาน�ำ้ มันดีเซล อยูท่ ี่ 26.61 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.45 จากเดือนก่อนหน้า
อัตราแลกเปลีย
่ น

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ค่าเงินบาทเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 30.79 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 1.08 จากเดือนก่อนหน้า และเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ นหน้า แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 7.45 มากทีส่ ดุ ในรอบ 6 ปี ปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ
มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การคาดการณ์วา่ เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้
และสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ส่งผลให้เงินทุนต่างประเทศไหลเข้าตลาดเกิดใหม่
ค่อนข้างมาก คาดว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 อัตราแลกเปลีย่ นมีแนวโน้มอยู่
ในช่วง 30.0 - 31.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
ข้าว

Jul-61

Jul-62

%∆(YOY)

-2.96

1,175.00

1,130.00

-3.83

-1.01

3,462.00

3,233.00

-6.61

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัวลดลง
จากเดือนมิถนุ ายน จากราคา 1,164.47 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,130.00
บาท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
(ใหม่) ทีป่ รับตัวลดลงจาก 3,266.05 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,233.00 บาท/
100 กิโลกรัม ราคาข้าวปรับตัวลดลงตามตลาดซือ้ ขายข้าวทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบกับประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในตลาดส่งออกมากขึ้น
เนือ่ งจากมีขา้ วในสต็อกมาก ท�ำให้ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนให้แก่จนี

56.02

-10.64

49.78

56.02

12.55

ยางพารา

46.29

-9.64

44.48

46.29

4.07

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

Jun-62

Jul-62

%∆(MOM)

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,164.47

1,130.00

ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2

3,266.05

3,233.00

แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)

62.69

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

51.23

สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ
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

54.71

57.43

4.97

70.65

57.43

-18.71

31.13

30.79

-1.08

33.27

30.79

-7.45

น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกรกฎาคม 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
56.02 บาท และ 46.29 บาท ตามล�ำดับ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ 10.64 และ 9.64 ราคายางเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง โดยได้รับ
แรงกดดันจากปริมาณยางทีเ่ ข้าสูต่ ลาดมากขึน้ ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่า และแนวโน้ม
ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศทีอ่ ยูใ่ นช่วงขาลง ประกอบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ยังคงชะลอตัว
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โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ

โอกาสใหม่ในตลาดอาหารอินโดนีเซีย

ปัจจุบันอินโดนีเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่ 5.2%
รายได้สว่ นบุคคลสุทธิ (Disposable Income) ทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับอินโดนีเซีย
เป็นตลาดใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน และตลาดฮาลาลใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ทีม่ กี ารเติบโต
ของตลาดอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมอาหารอินโดนีเซียจึงเป็นโอกาสที่
น่าสนใจของเหล่านักลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารมูลค่าเพิ่มที่มีมูลค่าสูง
เช่น อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่ม ปัจจุบัน
อินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับ 4 ของไทย (รองจากญีป่ นุ่ จีน และ
เวียดนาม) แต่กม็ ศี กั ยภาพในการเติบโตด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังนี้
จุดแข็งของอุตสาหกรรมอาหารในอินโดนีเซียทีด
่ ง
ึ ดูดผูป
้ ระกอบการ
จากทัว
่ โลก

• อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ประเทศผู ้ น� ำ เข้ า
อาหารรายใหญ่คดิ เป็นมูลค่าสูงถึง 9 พันล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เนื่ อ งจากก� ำ ลั ง การผลิ ต
และวั ต ถุ ดิ บ ในประเทศยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การบริโภค โดยในปี 2561 มีการน�ำเข้า
น�้ำตาลและข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น 25% และ
500% ตามล� ำ ดั บ รวมถึ ง ผั ก ผลไม้ นม
เนื้ อ สั ต ว์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วสาลี ที่ มี
การน�ำเข้าจ�ำนวนมาก
• ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคชาวอินโดนีเซียก็มแี นวโน้มสูงขึน้ ตามความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จากการประมาณการในช่วงปี 2558 - 2562 ประชากรมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการบริโภคอาหารถึง 50% ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ทัง้ บริโภคเองและซือ้ เป็นของฝาก
เฉลีย่ ต่อคนเติบโตขึน้ ปีละ 8.2% เนือ่ งจากมีการขยายการลงทุนของภาครัฐ และ
การลงทุนจากบริษทั ต่างชาติ (ปัจจุบนั มี FDI รายใหญ่เข้าไปลงทุนด้านธุรกิจ
อาหารในอินโดนีเซียมากขึน้ เช่น โคคา-โคลา เป๊ปซี่ ดานอน และซีพขี องไทย)
• ตลาดอาหารฮาลาลอินโดนีเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการน�ำเข้า
ถึง 169.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และอัตราการเติบโต 7% ต่อปี
การสร้างโอกาสจากพฤติกรรมผูบ
้ ริโภค

• ความภักดีตอ่ ตราสินค้าไม่สงู นัก และพร้อมทีจ่ ะลองสิง่ ใหม่ๆ จึงเป็น
จุดแข็งทีด่ งึ ดูดผูเ้ ล่นรายใหม่สตู่ ลาด
• คนอินโดนีเซียให้ความส�ำคัญด้านอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึน้ รวมถึง
อาหารพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานเพือ่ ตอบสนองชีวติ ทีเ่ ร่งรีบ
• ราคา (ถูก) ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
โดยเฉพาะคนรุ ่ น ใหม่ จ ะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ราคามากกว่ า ทั้ ง นี้ สิ น ค้ า
อาหารจากไทยที่ส่งออกไปอินโดนีเซียไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรจากการใช้
สิทธิพเิ ศษ FTA อาเซียน ท�ำให้ไทยได้เปรียบด้านต้นทุน

• ห้างสรรพสินค้าและค้าปลีกในอินโดนีเซียเผชิญกับความท้าทายมากขึน้
โดยหลายแห่งต้องปิดตัวลงอันเนือ่ งมาจากการเติบโตของอีคอมเมิรซ์
อุปสรรคจากนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซีย

• อินโดนีเซียตัง้ เป้าเป็นคลังอาหารของโลกภายในปี 2588 และมุง่ มัน่ ที่
จะพึ่งพาตนเองด้านอาหารเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ
โดยไม่ตอ้ งมีการน�ำเข้า ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรขัน้ ต้น
ของไทยในอนาคต (Cr.-สถาบันอาหาร)
• รัฐบาลห้ามขายเบียร์ในร้านสะดวกซือ้ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 อีกทัง้ ยัง
มีกระแสเรียกร้องให้มกี ารจ�ำกัดการผลิตให้มากขึน้ แม้วา่ โดยทัว่ ไปคนอินโดนีเซีย
โดยพืน้ ฐานจะนิยมดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ แต่หากภาครัฐมีการจ�ำกัดการดืม่ สุรา
มากขึน้ จึงเป็นการยากทีธ่ รุ กิจเครือ่ งดืม่ ดังกล่าวจะเติบโต
• รัฐบาลยังจ�ำกัดโอกาสในการประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยต่างชาติ ท�ำให้
ช่องทางค้าปลีกไม่พฒ
ั นาเท่าทีค่ วร

แนวทางการปรับตัว

• สินค้าอาหารของไทยทีส่ ง่ ไปอินโดนีเซียยังจ�ำกัดอยูใ่ นกลุม่ สินค้าเกษตร
พืน้ ฐานเป็นหลัก เช่น น�ำ้ ตาล ข้าว มัน และผลไม้ ขณะทีผ่ บู้ ริโภคให้ความส�ำคัญ
กับอาหารแปรรูป อาทิ อาหารพร้อมปรุง/พร้อมรับประทานมากขึน้ ซึง่ ไทยควร
ต้องขยายตลาดในส่วนนี้
• นโยบายพึง่ พาตนเองด้านอาหารปี 2588 อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก
อาหารขัน้ ต้นของไทย ซึง่ อินโดนีเซียอาจออกมาตรการ NTMs ใหม่ๆ มาปกป้อง
ผูผ้ ลิตในประเทศ อย่างไรก็ดี ความภักดีในแบรนด์ในปัจจุบนั ยังต�ำ่ ผูป้ ระกอบการ
สินค้าอาหารไทยจึงควรเร่งเข้าไปท�ำตลาดเพือ่ สร้างแบรนด์ไทยแต่เนิน่ ๆ
• ผลิตภัณฑ์อาหารไทยมีจดุ เด่นในเรือ่ งของตราสินค้าและคุณภาพสินค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์ทโี่ ดดเด่น จึงท�ำให้เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค และสามารถแข่งขัน
ด้านราคากับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน อีกทัง้ ยังมีขอ้ ได้เปรียบในเรือ่ งต้นทุนโลจิสติกส์
ซึง่ ควรเสริมจุดแข็งด้านการรับรองเครือ่ งหมายฮาลาลให้เป็นทีย่ อมรับด้วย
• ฮาลาลมิได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะด้านอาหารเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมด้าน
การท่องเทีย่ ว การรักษาพยาบาล และเครือ่ งแต่งกาย เป็นต้น การผลักดันให้
เครือ่ งหมายฮาลาลไทยให้เป็นทีย่ อมรับในอินโดนีเซีย จึงเป็นการเปิดทางสูส่ นิ ค้า
อืน่ ๆ ของไทยให้เป็นทีย่ อมรับได้อกี ด้วย
• E-commerce ก�ำลังก้าวเข้ามาแทนที่ห้างสรรพสินค้าในอินโดนีเซีย
จึงจ�ำเป็นทีผ่ สู้ ง่ ออกจะพิจารณาเลือกใช้ชอ่ งทางดังกล่าวมากขึน้
• การจ�ำกัดการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับสร้าง
โอกาสให้กบั สินค้าทดแทน เช่น น�ำ้ ผลไม้ และเบียร์ไร้แอลกอฮอล์
ผูส้ ง่ ออกจึงไม่ควรมองข้ามโอกาสนี้

จุดอ่อนทีท
่ ำ� ให้อต
ุ สาหกรรมอาหารอินโดนีเซียไม่เติบโต

• โครงสร้างพืน้ ฐานหลายอย่างไม่เอือ้ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ อาทิ
ถนนยังไม่ทวั่ ถึง และไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ ท�ำให้ธรุ กิจอาหารแช่เย็นแช่แข็งไม่เติบโต
• จ�ำนวนผูเ้ ล่นในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยังจ�ำกัดอยูใ่ นกลุม่ ผูผ้ ลิต
รายใหญ่ทเี่ ป็นบริษทั ข้ามชาติเพียงไม่กรี่ าย
• การเข้าสูต่ ลาดเครือ่ งดืม่ น�ำ้ อัดลมค่อนข้างยาก เนือ่ งจากมีการแข่งขันที่
รุนแรง กดดันให้มกี ารแข่งตัดราคากันมากขึน้ ท�ำให้กำ� ไรลดลง
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