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พบกบัวารสาร TPSO Journal ฉบับท่ี 107 เดือนมิถุนายน 2563 ช่วงนีส้ถานการณ์ 

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 เร่ิมจะคลี่คลาย จากระยะเวลาของการแพรร่ะบาดท่ีผา่นมา  

พบว่า “อาหาร” ถอืเปน็ปัจจยัส�าคัญอกีปัจจยัหนึ่งท่ีผู้บรโิภคมคีวามตอ้งการอยา่งมาก 
ปัจจุบนัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัประทานอาหารมกีารเปล่ียนแปลงไป  

กองบรรณาธิการจงึขอน�าเสนอประเดน็ Special Talk เรื่อง “พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

รบั New Normal หลงัการระบาดของ COVID-19” ตามมาดว้ย Special Report  
ซ่ึงมหีวัขอ้ที่นา่สนใจ ในหัวขอ้ “อาหารทางเลือก” ซ่ึงจะพาทกุทา่นไปพบกับกระแส
การรบัประทานอาหารทางเลอืกใหม่ๆ  และหวัขอ้สดุทา้ย “พลกิโฉมอุตสาหกรรมอาหาร 
สู่การใช้เทคโนโลยีหลังยุค COVID-19” ที่จะเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของ 

อุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคโนโลยี
ก่อนจากกนั ทา่นผูอ่้านอยา่ลมืรกัษาสขุภาพ อยา่เพิ่งชะลา่ใจ ป้องกนัตนเองและ

คนรอบข้างจากไวรัส COVID-19 นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

         กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า เป็นประธานเปิดงาน “การน�าเสนอผลการศกึษาความเป็นไปได้ 
และแนวทางการพฒันาต้นแบบระบบตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี” 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งคาดว่าภายหลังจากท่ี 
ทกุประเทศทัว่โลกประสบปัญหาวกิฤต ิCOVID-19 การน�าเทคโนโลยมีาใช้จะยิง่ 
ทวีความส�าคัญมากขึ้นในทุกภาคส่วนของการผลิตและการค้า

การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในครั้งนี้จะน�าไปสู่การเป็น Trust 
Economy ที่ท�าให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า
ข้าวอินทรีย์มีที่มาและผ่านการรับรองมาอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ จะน�าร่องในสินค้า

ข้าวอินทรีย์เป็นล�าดับแรก
และจะขยายผลสู ่สินค้า
เกษตรอาหารอื่นๆ รวมถึง 
ต ่อยอดระบบการค ้า ท่ี
เก่ียวข้องในอนาคตต่อไป 
เพ่ือช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ลดความเหลือ่มล�า้ 
ตลอดจนสร้างความเข้มแขง็ 
ให้ภาคเกษตรและประเทศไทย 
อย่างยั่งยืน



Special  talk
โดย นางสาวสรูสิาร์ นุสขุ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
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ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
การระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเป็น 

วงกว้าง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: 
IMF) ระบุว่า การระบาดของ COVID-19 อาจผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู ่
ภาวะถดถอย ซ่ึงอาจเลวร้ายยิ่งกว่าการถดถอยที่เกิดจากวิกฤติการเงินโลก 
ในปี 2551-2552 อย่างไรก็ดี คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวได้ในปี 2564

ระบบเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวจะเป็นปัจจยัหนึง่ในการก�าหนดรปูแบบการบริโภค
ของผู้บริโภคใหม่ เนื่องจากสถานะทางการเงินได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกจิ ส่งผลให้ผูบ้รโิภคกงัวลต่อการด�ารงชีวติภายใต้ความไม่แน่นอน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากข้ึน โดยจะเน้น
การซื้อสินค้าและบริการด้วยเหตุผล มีความคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น 
และเปลีย่นมาเป็นการออมมากขึน้ การระมดัระวงัในการใช้จ่ายนีอ้าจด�าเนนิต่อไป
ในระยะยาว แม้ว่าสถานการณ์การระบาดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ภาวะเศรษฐกิจ 
ยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว

พฤติกรรมการรับประทานหลัง COVID-19
พฤตกิรรมการรบัประทานมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา แต่การเปลีย่นแปลง

นัน้จะค่อยๆ เปล่ียนไปทลีะน้อย การระบาดของ COVID-19 เป็นเพยีงหนึง่ในตวัเร่ง
ปฏกิริยิาทีท่�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างรวดเรว็ พฤตกิรรม 
ท่ีเปลีย่นไปนีจ้ะกลายเป็นความปกตแิบบใหม่1(New Normal)

ปรุงอาหารรับประทานเอง 
การปิดเมอืง (Lockdown) และการท�างาน

ทีบ้่าน (Work From Home) ในช่วงการแพร่ระบาด 
ส ่งผลให้ร ้านอาหารไม่สามารถให้บริการ 
แบบปกตไิด้ ผูบ้รโิภคจงึหนัมารบัประทานในสิง่
ที่มีอยู ่และสามารถปรุงได้เองที่บ้านมากขึ้น 
ท�าให้ทักษะด้านการท�าอาหารได้รับการพัฒนา
และเกิดความเคยชินกับการปรุงอาหาร 
รับประทานเอง ประกอบกับการระมัดระวัง 
ในการใช้จ่ายที่เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจ

ชะลอตัว ท�าให้พฤติกรรมการท�าอาหารรับประทานเองมีแนวโน้มด�าเนินต่อไป 
แม้ว่าร้านอาหารจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งภายหลังการระบาด

ความต้องการรักษาสุขภาพ 
การรกัษาสุขภาพให้แขง็แรงนัน้มีความส�าคญั

และเป็นเรือ่งเร่งด่วนในช่วงท่ีมกีารระบาดใหญ่ 
เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าหากร่างกายแข็งแรง 
จะช่วยให้ประหยัดเงินได้ ข้อมูลจาก Mintel 
พบว่าการค้นหาค�าว่า ‘ภูมิคุ้มกัน’ ใน Google 
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคม 2563  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารรับ New Normal 
หลังการระบาดของ COVID-19

เอกสารอ้างอิง:
• Zegler, J. (2020). DRINKS IN A POST-COVID-19 WORLD., Mintel Group Ltd
• Miller, R. (2020). COVID-19 WILL RADICALLY CHANGE SPECIALISED NUTRITION., Mintel Group Ltd
• Hong, T. H. (2020). HOW FOOD & DRINK IS RESPONDING TO COVID-19 GLOBALLY., Mintel Group Ltd
• Mobilian, J. (2020, April 25). The new normal. Nursery Management. Retrieved from https://www.nurserymag.com/article/the-new-normal-igcs-lawn-landscape-coronavirus/

ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดหนักทั่วโลก ดังนั้น เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 
ให้ดีขึ้น ผู้บริโภคจะรับประทานวิตามินและสารอาหารต่างๆ ที่มีสรรพคุณช่วยให้ 
ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ท�าให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดี อาทิ อาหารออร์แกนิค 
อาหารจ�าพวกผักผลไม้หลากส ีและสมุนไพร จะเป็นทางเลอืกหนึง่ทีด่แีละราคาถูก 
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างภูมิคุ ้มกันจะยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากการระบาด

แชร์อาหารกันน้อยลง
ภายหลงัการระบาดพฤตกิรรมการรบัประทาน

อาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน โดยใน
ช่วงการแพร่ระบาดผู ้บริโภคจะถูกบังคับให ้
รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
มีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง ทั้งในการติดต่อสื่อสาร 
รวมไปถึงการสังสรรค์ อาหารที่เป็นจานใหญ่และ

มีการแชร์กันจะถูกเลี่ยงตามความกังวลในการแพร่เชื้อ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้
จะกลายเป็นความเคยชิน ผู้บริโภคจะคุน้ชินกับการรักษาระยะห่าง อาหารจานกลาง
อาจจะปรับเปลี่ยนแยกมาเป็นอาหารจานเดี่ยว หรือหากมีการรับประทานอาหาร
ร่วมกันก็จะต้องมีช้อนกลาง

ส�ารองและผลิตอาหารเอง
ในช่วงของการระบาด ประชาชน

มคีวามกังวลว่าจะมอีาหารไม่เพยีงพอ
ต่อการบรโิภค เนือ่งจากหลายประเทศ
มีการจ� ากัดการส ่ งออก ระบบ 
โลจิสติกส ์ได ้รับผลกระทบท�าให ้ 
การกระจายสินค ้าไม ่ราบรื่นนัก  
ผู ้บริโภคจึงเร่ิมสต็อกอาหารและ
สินค้าจ�าเป็นต่างๆ รวมถึงให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัย และความสะอาดของ
วตัถดุบิทีจ่ะน�ามารบัประทานมากขึน้ ความกงัวลนีจ้ะส่งผลกระทบต่อความมัน่ใจ
ในการเข้าถึงอาหารในอนาคต หากมีสถานการณ์ที่ไม ่คาดฝันเกิดข้ึนอีก 
ดังนั้น เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับตัวเอง และลดความเสี่ยงในด้านความมั่นคง
อาหาร ผู้บริโภคจะมีการส�ารองอาหารจ�าพวกอาหารแห้งหรืออาหารที่สามารถ 
เก็บไว้ได้นานเพิ่มขึ้น และบางส่วนอาจเริ่มผลิตอาหารและวัตถุดิบเองมากขึ้น 

การระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงเป็น 
ตัวกระตุ ้นให้ผู ้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวไปสู ่การใช้ชีวิต 
แบบปกติใหม่ เพื่อให้สามารถก้าวผ่านจากผลกระทบในด้านต่างๆ ได้ ดังนั้น  
ผู้ประกอบการไม่ควรยึดติดกับกรอบความเชื่อแบบเดิมๆ ที่อาจจะท�าให้ธุรกิจ 
ด้านอาหารไม่สามารถไปต่อได้ ผู้ประกอบการต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของกลุม่ลกูค้า คดิหากลยทุธ์รองรบัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และตดัสนิใจ
อย่างรวดเร็วเพื่อตอบรับกับแนวโน้มความต้องการแบบใหม่อย่างทันท่วงที

1ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต ทั้งนี้นิยามความปกติใหม่ในบริบท
พฤติกรรมหลังวิกฤติการแพร่ระบาด COVID-19 คือ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การใช้เทคโนโลยี รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมที่จะกลายเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตประจ�าวัน
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Special  Report
โดย นางสาวปิญชาน์ เล่ห์มงคล นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

การแพร่ระบาดของ COVID-19 นบัเป็นก้าวส�าคญัทีเ่ร่งการเปลีย่นแปลงของ
พฤตกิรรมการบรโิภคของประชากรท่ัวโลก ท�าให้เกดิกระแสการรับประทานอาหาร
ทางเลอืกใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพ่ือสขุภาพ อาหารเสรมิโภชนาการ อาหารทดแทน
สารอาหารหลกั และอาหารเสรมิสร้างระบบภูมคิุม้กนัให้ร่างกาย ซึง่ส่วนมากก็เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติ 
ของวัตถุดิบอาหาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญ 
เรือ่งสขุภาพ และความปลอดภัยอาหารมากขึน้ 

ผู้บริโภครุน่ใหม่หนัมาใช้ชวีติแบบรกัสขุภาพสร้างสมดลุให้กบัร่างกายและจติใจ 
เพือ่แก้ปัญหาชีวติแบบคนเมอืง อาท ิอาหารแก้ความเครยีด อาหารทีช่่วยให้นอนหลบั
สบาย อาหารเพ่ือเสรมิภูมคิุม้กัน และป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ สะท้อนให้เห็นถึงความจ�าเป็น
ที่อุตสาหกรรมอาหารต้องปรับตัวให้เท่าทันกับตลาดผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป และ 
เล็งเหน็ถงึโอกาสทีเ่ป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ทีส่ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่
สนิค้าอาหารของผูป้ระกอบการไทยได้ จากกระแสการบริโภคอาหารในปัจจบุนัทีเ่น้น
คณุภาพ และเป็นผลิตภณัฑ์ทีด่ต่ีอสขุภาพ รวมถึงเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ท�าให้ผู้ผลิต
และส่งออกสนิค้าทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอาหารไทยต้องแสวงหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ ทัง้ 
การพฒันาสนิค้าให้มคีณุภาพและมีนวตักรรม รวมถึงการเจาะประเทศเป้าหมายการส่งออก
ใหม่ๆ ส่งผลให้การส่งออกสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอาหารไทยขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่ง

จากรายงานของ Euromonitor พบว่า มลูค่าตลาดอาหารและเครือ่งดืม่เพือ่
สุขภาพของโลกในปี 2560 มแีนวโน้มเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ 7 ต่อปี มูลค่าตลาดสูงถงึ  
1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงมากที่สุดเป็น 
อนัดบัหนึง่ คอื จนี รองลงมา ได้แก่ บราซลิ และสหรัฐฯ ตามล�าดบั ส�าหรับ ไทยอยูใ่น
อนัดับที ่19 ในขณะทีเ่วยีดนามและกมัพูชา มีมูลค่าตลาดอาหารเพ่ือสขุภาพรองจาก
ไทยเพยีงเลก็น้อย โดยอยู่ในอนัดับที ่20 และ 21 ซึง่เป็นประเด็นทีน่่าจบัตามองอย่างยิง่ 
ข้อมลูจากศนูย์วจิยักสกิรไทยในปี 2558 ตลาดอาหารเพือ่สขุภาพมมีลูค่าประมาณ 
170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิม่ข้ึนร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ทีมู่ลค่าประมาณ 
119,311 ล้านบาท

ผูบ้ริโภค: ผูก้�าหนดทศิทางของอตุสาหกรรมอาหาร
ในปัจจบุนัแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ กระแสการดแูล

สขุภาพ การดูแลรปูร่าง สังคมผู้สงูอาย ุและการรักสิง่แวดล้อม ท�าให้ผูบ้ริโภคหนัมาให้
ความส�าคญักับความปลอดภัยอาหาร ความนยิมรับประทานอาหารออร์แกนกิ คลนีฟูด้ 
(อาหารทีผ่่านกระบวนการปรงุแต่งน้อยทีส่ดุ) อาหารทีม่ไีขมนัต�า่ อาหารท่ีมไีขมันอิม่ตวั 
อาหารท่ีรสชาตอ่ิอน และอาหารทีใ่ห้พลงังานต�า่ นอกจากน้ี นวตักรรมใหม่ๆ  ด้านการผลติ
อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ส�าหรบัผู้ทีต้่องการควบคมุไขมัน หรือน�า้ตาล ผลติภณัฑ์ส�าหรบั
ความงามด้านผวิพรรณ และผลติภัณฑ์บ�ารุงสมอง หัวใจ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ถกูพฒันาให้มคีวามหลากหลายและตอบโจทย์ผูบ้ริโภคได้เฉพาะกลุม่มากข้ึน รวมไปถงึ
การออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้เหมาะกบัรูปแบบการใช้ชวีติของคนเมืองในปัจจบุนั และ
สอดคล้องกับกระแสความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนการแสดงข้อมลูคุณค่า 
ทางโภชนาการ ท้ังหมดนีเ้ป็นปัจจยัส่งเสริมให้อาหารเพ่ือสุขภาพเติบโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

• ผู้บริโภครกัสขุภาพ กลุม่คนทีห่นัมาใส่ใจสขุภาพด้วยการรบัประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ด้วยข้อจ�ากดัของเวลาและวิถชีีวิตคนเมอืงทีร่บีเร่ง ท�าให้ 
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
เพือ่สขุภาพในการเติมเต็มสารอาหารทีจ่�าเป็นต่อร่างกาย อาหารทีป่รงุแต่งวติามนิ
บ�ารงุร่างกาย บ�ารงุผวิพรรณ ช่วยระบบย่อยอาหารการขบัถ่าย และช่วยแก้ปัญหา
อาการนอนไม่หลับ โดยผลิตภัณฑ์อาหารถกูพฒันาในรูปของอาหารทานเล่นทีส่ามารถ
บรโิภคได้ง่ายและรวดเร็ว
• ผู้บริโภคประเภทแพ้อาหาร ปัจจุบันมีคนจ�านวนไม่น้อยที่มีอาการแพ้อาหาร 
บางชนดิ เช่น แพ้นมวัว ไข่ ถัว่ ถ่ัวเหลอืง กลเูตน และอาหารทะเลเปลอืกแขง็ เป็นต้น 
รวมท้ัง กระแสการบรโิภคสารอาหารทดแทนเนือ้สตัว์ และกลุม่คนรบัประทานมังสวิรัติ 
กเ็พ่ิมจ�านวนมากขึน้ 
• ผู้สูงอาย ุทัว่โลกรวมถงึไทยก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ ซ่ึงการบรโิภคจ�าเป็น
ต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันโรค 
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุบางรายที่เจ็บป่วยอาจไม่สามารถกินอาหารได้อย่างเพียงพอ  
ท�าให้จ�าเป็นต้องทานอาหารเสรมิหรอือาหารทางการแพทย์เพิม่เตมิ เช่น สารสกดั 
จากธรรมชาตอิดัเมด็ทีช่่วยบ�ารงุร่างกาย เครือ่งด่ืมผง อาหารทางการแพทย์ สมนุไพร
เสริมภมูต้ิานทางโรค เป็นต้น
• ผู้บริโภครักสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวีปัญหาให้กับ 
โลกมนุษย์มากขึ้น ท�าให้ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับการบริโภคอย่างเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยหันมาเลือกสินค้าที่ใช้วัตถุย่อยสลายง่ายและกลับมาใช้ซ�้า และ 
มกีารออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ตอบสนองคนรุน่ใหม่

แนวโน้มอาหารทางเลอืก
แนวโน้มอาหารทางเลือกที่มาแรงในอนาคตอันใกล้นี้สามารถแบ่งเป็น 

ประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท
• อาหารเสริมโภชนาการ (Functional Food)

แนวโน้มอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ของโลกจะมุ่งไปสูอ่าหารเพือ่สขุภาพ
อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอาหารประเภทเสรมิโภชนาการ (Functional Food) 
มลูค่าตลาดของ Functional Food เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดย Euromonitor  
ประเมินว่าตลาด Functional Food ของโลก มมีลูค่าประมาณ 1.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และคาดว่าในปี 2561-2565 จะเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อปี ส�าหรบัไทย Euromonitor 
ประเมนิว่ามลูค่าตลาด Functional Food ในไทย อยู่ทีป่ระมาณ 68,000 ล้านบาท  
และคาดว่าในปี 2561-2565 จะเตบิโตเฉลีย่ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี

มมุมองของผู้บริโภคในยุโรปกว่าร้อยละ 70 เหน็ด้วยว่าการรับประทานอาหารจะ
ต้องให้ร่างกายได้รบัสารอาหารทีค่รบถ้วนเป็นประโยชน์มากทีส่ดุ ร้อยละ 23 ของ 
ผูบ้รโิภคสหราชอาณาจกัรพยายามเลอืกซ้ืออาหาร Functional Food มากขึน้เพือ่ให้
ร่างกายแขง็แรง ร้อยละ 46 ของผูบ้รโิภคในสหรฐัฯ เลอืกรบัประทาน Functional Food  
ประเภทเคร่ืองดื่มและน�้าผลไม้ ร้อยละ 78 ของผู้บริโภคในจีน (อายุ 20-49 ปี)  
เลือกรับประทานอาหารเสริม และร้อยละ 56 ยอมจ่ายเงนิเพิม่ขึน้เพือ่อาหารทีม่คุีณค่า
ทางโภชนาการ ส�าหรบัไทย ร้อยละ 81 ของผูบ้รโิภคในเมืองใหญ่ เลือกรบัประทาน 
Functional Food สปัดาห์ละครัง้เป็นอย่างน้อย

ส่วนใหญ่ผลติภณัฑ์ Functional Food จะอยูใ่นรปูของวติามนิ/อาหารเสรมิ  
ชาพร้อมดืม่ ซีเรยีลและธัญพชืพร้อมรบัประทาน ขนม/Energy Bar และน�า้ผลไม้  
ตามล�าดบั โดยเสรมิคณุค่าทางโภชนาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
ดังนี้ เพื่อการลดน�้าหนักและสร้างกล้ามเนื้อ บ�ารุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
บ�ารุงกระดูก บ�ารุงระบบประสาท การไหลเวียนของเลือด สารต้านอนุมูลอิสระ  
ระบบย่อยอาหาร และความสวยความงาม เป็นต้น
• อาหารทางการแพทย์ (Medical Food)

อาหารทางการแพทย์เป็นนวัตกรรมอาหารเพือ่ตอบสนองด้านการแพทย์ โดยใช้
อาหารเป็นการบ�าบัด หรอืการทดแทน/ใช้เสรมิสารอาหาร ส�าหรบัผูบ้ริโภคเฉพาะ
กลุม่ท่ีไม่สามารถรบัประทานอาหารได้ปกต ิเช่น ผูป่้วย (ผูป่้วยโรคเฉพาะ และผูป่้วย
ทีต้่องบรโิภคอาหารผ่านสายยาง) ผูส้งูอาย ุผูท้ีข่าดสารอาหาร และผูแ้พ้อาหาร เป็นต้น 
บริษัท ไทยโอซูก้า จ�ากัด เปิดเผยว่าปัจจุบันตลาดรวมอาหารทางการแพทย์  
คดิเป็นมลูค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท เตบิโตประมาณร้อยละ 20 

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ทีท่�ามาจากพชื (Plant-Based Meat) หรอืโปรตนีจากพชื 
(Plant-Based Protein) ก�าลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคสาย 
รกัสขุภาพและรกัสิง่แวดล้อมมากขึน้ ท�าให้บรรดาร้านสะดวกซือ้ทีจ่�าหน่ายอาหาร

อาหาร
ทางเลือก
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พร้อมรบัประทาน (Ready to Eat) เพิม่สนิค้าประเภทอาหารส�าหรับมังสวิรัตใินชัน้วาง 
เช่น ในร้าน FamilyMart ในไต้หวัน จ�าหน่ายสปาเกต็ต้ี และบะหม่ีกึง่ส�าเรจ็รปูเน้ือ
หมสูบัแบบจากพืช (Omnipork) และชีสเบอร์เกอร์จาก Plant-Based และในร้าน 
7-Eleven ในเกาหลีใต้ จ�าหน่ายเบอร์เกอร์ เกีย๊วซ่า และซชิูโรลแบบ Plant-Based 
ในการส�ารวจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิค้าอาหารในร้านสะดวกซ้ือใน
กลุม่ประเทศเอเชียแปซิฟิก จากรายงานของ Mintel พบว่า ในจนีผูบ้รโิภคถงึร้อยละ 75  
เหน็ด้วยกบักระแสการรบัประทานอาหารแบบ Plant-Based มีประมาณร้อยละ 18 
ทีเ่ลอืกซือ้อาหาร Ready to Eat จากร้านสะดวกซือ้ และผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกซ้ืออาหาร
ชนดิดังกล่าวกว่าร้อยละ 44 เหน็ว่า อาหารแบบ Plant-Based ยงัขาดความหลากหลาย

ผูบ้ริโภคทีห่นัมารบัประทานอาหารมังสวริตัหิรอืไม่รบัประทานเนือ้สตัว์ มักเป็น 
กลุม่ผูบ้รโิภคสมยัใหม่ท่ีเน้นการดูแลสขุภาพและรกัษาสิง่แวดล้อม โดยพบว่า ร้อยละ 36  
ของผู้บริโภค Plant-Based ในไทยต้องการรักษาสุขภาพ ในขณะที่ ร้อยละ 49  
ของผูบ้รโิภคในเกาหลใีต้หันมาบริโภคอาหาร Plant-Based เน่ืองจากต้องการช่วย
รกัษาสิง่แวดล้อม จงึท�าให้บรษัิทผูผ้ลติอาหารส�าเรจ็รปูและอาหารพร้อมรบัประทาน
มีการโฆษณาประเด็นสุขภาพ อาทิ อาหารคอเลสเตอรอลต�่าไฟเบอร์สูง และ 
ใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีค�านงึถงึส่ิงแวดล้อมควบคูไ่ปด้วย

นอกจากนี้ อาหารสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย/สมุนไพร ยังทวีความนิยมมากขึ้น  
ร้อยละ 64 ของผู้บรโิภคจนีตระหนักถงึสขุภาพของคนในครอบครัวมากขึน้ในช่วง 
การระบาดของ COVID-19 โดยคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติของจนี (National 
Health Commission: NHC) ประกาศใช้การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese 
Medicine: TCM) ร่วมกับยารกัษาแบบตะวนัตกในการรักษาโรค COVID-19 ใน 
ผูป่้วยในจนีกว่าร้อยละ 80 ในประเทศเอเชยีอ่ืนๆ กมี็การใช้สมุนไพรรกัษาโรคอย่าง
แพร่หลายไม่ว่าจะเป็น ในไทยใช้ฟ้าทะลายโจร รกัษาอาการไข้หวดัและแก้อกัเสบ  
ในอินโดนเีซยีใช้สมนุไพรจามปู้องกันการติดเชือ้ไวรัส โดยมีการใช้ร่วมกับมะขามชวา 
ขงิแดง และตะไคร้ ท�าให้ราคาของสมนุไพรเหล่านีเ้พิม่ขึน้ถงึร้อยละ 150 ในช่วง 
การระบาดของ COVID-19 และกระทรวงอายรุเวทและการแพทย์แผนโบราณของ
อนิเดยี (Ministry of AYUSH) ได้ออกประกาศค�าแนะน�าเร่ืองการใช้น�า้มนังา กะเพรา 
บอระเพ็ด และมะขาม ผสมลงในอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการยบัยัง้ COVID-19 
เข้าสู่ร่างกาย ในออสเตรเลียมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโภชนาการออกจ�าหน่าย 
ในตลาดจ�านวนมาก อาท ิ น�า้ผลไม้เสรมิวติามนิ เอ และซ ี เพือ่เสริมภมิูต้านทาน 
ให้ร่างกาย และในนิวซีแลนด์นิยมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยแก้อาการไซนัส  
ผลติภัณฑ์อาหารเสรมิช่วยให้นอนหลบัสบาย และอาหารเสริม Probiotic
• อาหารอินทรย์ี (Organic Food)

อาหารอินทรย์ี คอื อาหารท่ีได้มาจากผลิตผลทางการเกษตรท่ีไม่ใช้วตัถอุนัตราย
ทางการเกษตร ไม่ใช้สารเคม ี กระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ส่วนประกอบ 
ทกุอย่างมาจากธรรมชาติ และไม่ใช่สายพนัธุท์ีตั่ดต่อพนัธุกรรม ร้อยละ 50 ของผูบ้รโิภค
ให้ความสนใจในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ทีก่ล่าวอ้างว่าเป็นการผลิตจากธรรมชาต ิและ
ร้อยละ 30 ของผูบ้รโิภคยอมจ่ายเงนิเพือ่ซือ้สนิค้าอนิทรย์ี ซึง่มมีลูค่าสงูกว่าสนิค้า
ทัว่ไป ปี 2562 มลูค่าตลาดเกษตรอนิทรีย์ท่ัวโลกปรับตวัสูงขึน้ถึง 104,000 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ หรือราว 3.55 ล้านล้านบาท มีอัตราขยายตัวปีละประมาณร้อยละ 20  
โดยตลาดเกษตรอนิทรย์ีท่ีส�าคญัของโลก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ยโุรป จนี และ
ออสเตรเลยี ขณะทีต่ลาดอาเซยีน มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 10  
ต่อปี ได้แก่ สงิคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ และไทย และจากความต้องการสนิค้าเกษตร
อนิทรีย์ทัว่โลกเพ่ิมสูงขึน้ ส่งผลให้ประเทศไทยมมีลูค่าตลาดเกษตรอนิทรย์ี
เพิ่มขึ้นตามมาราว 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ  
900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท คดิเป็นมลูค่า
การส่งออกราวร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตลาดโลก มอีตัราการเตบิโต 
ในประเทศประมาณร้อยละ 10 ต่อปี มีโอกาส 
ขยายตัวอีกมาก
• อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม 
(Novel Food)

อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม 
(Novel Food) หมายถงึ อาหารทีไ่ด้จากพชืหรอื
สัตว์ที่ไม่ได้ใช้กระบวนการผลิตอาหารแบบดั้งเดิม  
แต่เป็นอาหารท่ีมกีารปรับแต่งด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบใหม่ แต่ละประเทศมีการให้ค�าจ�ากดัความ 
Novel Food คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันในรายละเอียด 

ส�าหรับประเทศไทย ได้ให้นิยาม Novel Food ว่า (1) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือ 
ส่วนประกอบของอาหารทีป่รากฎหลกัฐานทางวชิาการว่ามีประวตักิารบรโิภคน้อยกว่า 
15 ปี (2) วัตถทุีใ่ช้เป็นอาหารหรอืส่วนประกอบของอาหารทีไ่ด้จากกระบวนการผลติ
ทีไ่ม่ใช่การผลิตแบบทัว่ไป แต่หากท�าให้ส่วนประกอบของอาหาร โครงสร้าง คณุค่า
ทางโภชนาการ หรือรูปแบบเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะส�าคัญ (3) ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ตามข้อ (1) และ (2) ทัง้นี ้ไม่รวมถงึวตัถเุจอืปนอาหาร และอาหารทีไ่ด้จากกระบวนการ
ดัดแปรพันธุกรรม ตัวอย่าง Novel Food เช่น อาหารที่ใช้นาโนเทคโนโลยี 
ให้เกดิการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบหรอืโครงสร้างของอาหาร ทีท่�าให้เกดิคุณค่า 
ทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีในร่างกายมนษุย์ การเผาผลาญหรอืระดับสาร
ทีไ่ม่พงึประสงค์ นอกจากน้ี ยงัรวมถงึแหล่งสารอาหารใหม่ๆ อาท ิ แมลง สาหร่าย 
ยีสต์ เป็นต้น Novel Food จงึเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีมีมูลค่าไม่มาก และอาจยงั 
ไม่มีการรวบรวมข้อมูลสถิติไว้ แต่อย่างไรก็ดี Novel Food ถือเป็นมิติใหม่ของ 
การพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารทางเลอืกในอนาคต

การปรับตวัของผู้ประกอบการ
• ผู้ผลิต ผู้มีบทบาทส�าคัญในช่วงต้นน�า้ของการผลิตอาหาร คอื กลุม่เกษตรกร
จ�าเป็นต้องปรับตัวและยกระดับการเพาะปลูกและการผลิต ดังนี้ (1) ความรู ้
ความเข้าใจสถานการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มของการบริโภคอย่างเท่าทัน  
สร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลการท�า 
เกษตรอนิทรย์ี การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาช่วยในการผลติ (2) การรบัรอง
มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับในสินค้า ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practices: GAP) รวมถึงมาตรฐานและกฎระเบียบของตลาดที่จะส่งออกสินค้า  
(3) การหาเครือข่ายพนัธมิตรทางการค้ากับผูป้ระกอบการในห่วงโซ่การผลติถัดไป 
เพือ่ให้เกดิการวางแผนเพาะปลกู อย่างเป็นระบบ อกีทัง้เป็นการประกนัรายได้ให้แก่
เกษตรกรและผลผลิตที่เพียงพอส�าหรับผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกับ 
ร้านอาหารและร้านค้า เช่น เมนเูพือ่สุขภาพจากผกัผลไม้ปลอดสารพษิจากแปลง
เกษตรอนิทรย์ี (4) การจดัโซนสนิค้าออร์แกนกิทีร่บัจากสวนของเกษตรกรโดยตรง 
หรอืโปรแกรมเย่ียมชม แหล่งผลติเพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้สมัผสัการท�าเกษตรอนิทรย์ี และ
มโีอกาสได้เกบ็พชืผลทางการเกษตรด้วยตนเอง เป็นต้น และ (5) การใช้ประโยชน์จาก
ส่ือออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ เช่น Facebook Instagram หรอื Line โดยแสดง
รายละเอียดของแปลงเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้อมูลผักผลไม้ ราคาจ�าหน่าย และ 
สถานท่ีตัง้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคในแต่ละกลุม่เข้าถงึได้ง่ายขึน้ 
• ผู ้แปรรูป ผู ้ประกอบการแปรรูปจะต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารใน 
รปูแบบใหม่ๆ เพือ่รองรบัความต้องการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภคแต่ละกลุม่ ดงันี้  
(1) การแปรรูปผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการแปรรูอาหาร 
(2) การรับรองมาตรฐาน การแสดงฉลากอาหารที่แสดงรายละเอียดของข้อมูล 
ทางโภชนาการ สญัลกัษณ์โภชนาการ (Healthier Choice) (3) การเพิม่มลูค่าสนิค้า
ด้วยกลยุทธ์การตลาด เช่น สินค้าที่มีความหลากหลาย ง่ายต่อการบริโภค และ 
บรรจภุณัฑ์ทีโ่ดดเด่นและท�าจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น 
• ผู้จดัจ�าหน่ายในประเทศและผูส่้งออก อาหารเพือ่ทางเลอืกเป็นสนิค้าทีก่�าลงั 
ได้รบัความนยิมและมีผูบ้รโิภคค่อนข้างเฉพาะกลุม่ (Niche Market) จึงเป็นโอกาส
ส�าหรบัผูป้ระกอบการจดัจ�าหน่าย และผู้ส่งออก โดยต้องศกึษาแนวโน้มความต้องการ

ของผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย กฎระเบยีบในการส่งออก การใช้ช่องทางจ�าหน่าย
ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม การจดัส่งสนิค้า และการบรกิารท่ีสะดวกและ

รวดเรว็ ตลอดจนการสร้างกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคนนิยมบริโภค
อาหารทางเลอืกแต่ละประเภท เพือ่สร้างและขยายฐาน

ลกูค้าไปยงักลุม่ใหม่ๆ
ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าอุตสาหกรรมอาหาร 

ทางเลือก ตั้งแต่ผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการที่
เก่ียวข้อง และผู้ส่งออก จะต้องค�านึงและ 
ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

แบบปกตใิหม่ หรอื New Normal ด้วย

ที่มาของข้อมูล : Mintel, Euromonitor, กรมการค้า
ภายใน, กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม, ศนูย์อจัฉรยิะเพือ่อตุสาหกรรม

อาหาร, ศนูย์วิจยักสกิรไทย
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อุตสาหกรรมอาหารได้รับการกล่าวถงึอย่างมากในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID-19 และก�าลังถูกจับตามองว่าผลกระทบของการแพร่ระบาด 
ดังกล่าว จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร จากปัจจัย
ด้านความปลอดภยัทางอาหาร (Food Safety) สขุอนามยั (Hygiene) ระหว่าง
กระบวนการผลติ รวมถงึพฤติกรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปล่ียนแปลง ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง
ในห่วงโซ่การผลิตอาหารต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ อย่างไรก็ตาม 
ภายใต้ความท้าทายครั้งนี้ยังมีโอกาสที่ซ่อนอยู่

อิทธิพลของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ท�าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่
เปลีย่นแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจสขุภาพเพ่ิมขึน้ นยิมปรงุอาหารรบัประทาน
เองภายในครัวเรือน มีความต้องการกลุ่มอาหารสด อาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร
ปลอดสารปรุงแต่ง (Additive-Free Foods) เพิ่มมากขึ้น โดยต้องสามารถ 
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของอาหารได้ รูปแบบการซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 
และ Food Delivery ได้รบัความนยิมอย่างมากในช่วงของการใช้มาตรการลอ็คดาวน์ 
(Lock Down) และช่วงทีป่ระชาชนต้องกกัตวั (Quarantine) เพือ่สงัเกตอาการ

บทความนีจ้ะน�าท่านผูอ่้านทุกท่านส�ารวจอตุสาหกรรมอาหารไปพร้อมกันว่า 
กระบวนการผลิตอาหาร ต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า (From Farm to Fork)  
ประสบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งต้องปรับตัวและมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
มากขึ้นอย่างไร หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ต้นน�า้
การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท�าให้เกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในการท�าการเกษตรและเกบ็เกีย่วผลผลติ เนือ่งจากการใช้แรงงานคนจ�านวนมาก 
เพื่อท�างานร่วมกันท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และผู ้บริโภคอาจมี 
ความกงัวลด้านสขุอนามยัของแรงงาน ในอนาคตระบบเกษตรอจัฉรยิะ (Smart 
Farming) และเกษตรที่แม่นย�า (Precision Farming) ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ มาใช้ในการท�างานน่าจะถูกน�ามาปรับใช้ 
ในภาคการเกษตรมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เร่ิมปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร/ 
หุ่นยนต์ที่ทันสมัย อาจมีความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ขาดเงนิทนุ เกษตรกร
รายย่อยอาจประสบปัญหาขาดแคลนเงินทนุในช่วงเริม่ต้นรวมถึงการขาดเงินทุน 
เพ่ือขยายกิจการและต่อยอดเทคโนโลยี 2) ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง/ 
หุ ่นยนต์ ไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรที่ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูง  
และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก�าลังจะมีบทบาทส�าคัญในการท�างานแทนมนุษย์  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคเกษตร ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สืบทอดการท�าการเกษตร
จากบรรพบุรุษและเป็นเกษตรแบบดั้งเดิม และ 3)ขาดการประเมินผลการใช ้

เทคโนโลยี ผู ้ประกอบการและเกษตรกร
ต้องการความมัน่ใจว่าเทคโนโลยแีละเครือ่งจักร
ขั้นสูงที่ลงทุนมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้
ในสภาพพืน้ทีจ่รงิ ผลผลติจะไม่ถูกทิง้ให้เน่าเสยี
เนื่องจากไม่สามารถท�าการเก็บเกี่ยวได้

กลางน�้า
• ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

จากกรณีการระบาดของ COVID-19 ท�าให้ผู้บริโภคกังวลการปนเปื้อนของไวรัส
และเชือ้ก่อโรคต่างๆ การน�าระบบอตัโนมัต ิ(Automation) มาใช้ในสายการผลิต 
(Line Production) แบบครบวงจร เป็นทางออกที่จะช่วยลดความเสี่ยง 
ในการปนเปื้อนเชื้อจากพนักงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบ ใช้ระบบกล้องเพื่อ 
คัดแยกวัตถุดบิ โดยมีระบบการล้าง ปอกเปลือกอตัโนมัต ิ เป็นการปรับปรุงคณุภาพ
วตัถุดิบก่อนป้อนสูก่ระบวนการผลติ ระบบอตัโนมัตยัิงช่วยควบคมุและตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ ส�าหรับหุ่นยนต์สามารถ 
ติดตั้งในกระบวนการผลิตตามฟังก์ชั่นการใช้งาน อาทิ หุ่นยนต์ตรวจจับโลหะ 
(Metal Detection) หุ่นยนต์ตรวจสอบน�า้หนกั หุน่ยนต์จดัเรยีงและกระจายสนิค้า 
ปัจจุบันการใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหารได้รับความนิยมในยุโรป 
และอเมริกาเหนือ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ 
เริ่มมีการใช้มากข้ึนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหารม ี
ความเสถียร (ปริมาณและคุณภาพคงที่) มากขึ้น และลดต้นทุนการผลิต

• บรรจภุณัฑ์เป็นองค์ประกอบหนึง่ทีม่บีทบาทส�าคญัในอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้บริโภคต้องการอาหารท่ี
สามารถเก็บไว้ได้นานและไม่มีการปนเปื้อนบนผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
อาหาร รวมทัง้ผกัและผลไม้สด คงคุณค่าทางโภชนาการ ป้องกันการปนเป้ือนจาก
การสัมผัสจนกว่าผลิตภัณฑ์อาหารจะถูกเปิดโดยผู้บริโภค และสามารถให้ข้อมูล
แก่ผูบ้รโิภคเพือ่ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของอาหาร จงึเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการ
ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะใหม่ๆ 

ปลายน�า้
• ผู้บรโิภคนยิมปรงุอาหารรบัประทาน

ภายในครัวเรือน คาดว่าจะท�าให้แนวโน้ม 
การใช ้ เครื่ องพิมพ ์อาหาร 3 มิติ 
(3D-Food Printing) ในครัวเรือนจะ 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ผู้บริโภคสามารถ 
ใส่ส่วนผสมหรอืวตัถดุบิตามสตูร โดยเลอืก
ส ่วนผสมที่ ดีต ่อสุขภาพ สะอาดและ
ปลอดภยั ปรงุอาหารได้ตรงตามความต้องการ
สารอาหารของแต่ละบุคคลในครอบครัว
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค ท�าให้ผู ้บริโภคมั่นใจในความสะอาดของอาหาร 
เนื่องจากเป็นผู ้ปรุงและเลือกวัตถุดิบด้วยตนเอง หากเป็นผู ้ประกอบการ 
ร้านอาหาร/ภัตตาคารก็สามารถควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบและส่วนผสม 
ที่มีจ�ากัด ท�าให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

• รูปแบบการซือ้อาหารของผูบ้รโิภคในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 

พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารสู่การใช้เทคโนโลยี หลังยุค COVID-19



Food Industry 4.0
(อุตสาหกรรม 4.0)
ปัจจุบันมีเพียงไม่ก่ีบริษัทที่มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบห่วงโซ่

การผลิตอาหาร เช่น Artificial Intelligence (AI), Smart Data, Blockchain, 
Robotization และ Precision Farming เป็นต้น แต่หลังจากการระบาดของ 
COVID-19 น่าจะเป็นโอกาสของผู้ผลิตอาหารในการพิจารณาน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเหล่านี้มาใช้ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน รวมทั้งประเทศที่พึ่งพา 
การน�าเข้าอาหารจากต่างประเทศ อย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เร่ิมลงทุน 
ด้านการท�า Digital Farming ด้วย

Ecosystem Orchestration
(การประสานงานในระบบนิเวศของอาหาร)
มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกันระหว่างผู ้ที่อยู่ในระบบนิเวศของอาหาร ต้ังแต่

เกษตรกร จนถึงโรงงานผลิตอาหาร และผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร/
ภัตตาคารมากขึ้น ลูกค้าสามารถใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการออกแบบ ควบคุม 
และตรวจสอบผลผลิตในฟาร์ม ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ  
สงัคม และสิง่แวดล้อม โดย COVID-19 จะเป็นปัจจยัทีผ่ลกัดนัให้เกดิความร่วมมอื
ในระบบนเิวศของอาหารมากขึน้ จากปัญหาการขาดแคลนอาหาร ราคาอาหารที่
สูงข้ึน และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าบางกลุม่ได้ ผูค้้าปลกี 
อาหารที่เป็นคู่แข่งกันอาจต้องร่วมมือเพื่อส่งมอบอาหารให้แก่ลูกค้าบางกลุ่ม  
เช่น ลูกค้าที่อยู่ในโรงพยาบาล เป็นต้น
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และ Food Delivery ซึ่งแนวโน้มการให้บริการอาหารน่าจะปรับเป็น Cloud 
Kitchen ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมร้านอาหารไว้จุดเดียวและให้บริการบน
แอปพลิเคชันผ่านระบบ Delivery เท่านั้น ผู้ประกอบการไม่จ�าเป็นต้องมี 
หน้าร้าน ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายลง สามารถแข่งขนักับร้านอาหาร
ด้ังเดิมที่มีหน้าร้านได้ ส่วนผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ 
สั่งอาหารได้หลายร้านภายในครั้งเดียว

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  
แนวโน้ม (Trends) ของผลิตภัณฑ์อาหารหลังยุค COVID-19 ที่น่าจับตามอง  
ซ่ึงอุตสาหกรรมอาหารต้องปรับตัวให้ทันและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 
หากผูป้ระกอบการและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในอตุสาหกรรมอาหารสามารถรบัรูแ้ละ 
ตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที ในอนาคตก็จะสามารถ 
ประสบความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน โดยสามารถสรุปแนวโน้มของผลิตภัณฑ์
อาหารหลังยุค COVID-19 ได้ดังนี้ 

Personalized Nutrition
(โภชนาการเฉพาะบุคคล)
ผู้บรโิภคจะมองหาอาหารทีเ่หมาะสม 

กบัไลฟ์สไตล์และช่วงวยัของตนมากขึน้
ทั้งนี้ผู้มีโรคประจ�าตัว อาทิ เบาหวาน
และโรคอ้วน หากติดเชื้อ COVID-19 
อาจมีอาการรุนแรงกว ่าคนทั่ วไป  
การสร้างสุขภาพที่ดีจากอาหารให้คน
กลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง และ
เป็นโอกาสของผู้ผลิตอาหาร ผู้พัฒนา
แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันในกลุ่ม
โภชนาการเฉพาะบุคคล

Responsible Production and Waste
(ความรับผิดชอบในการผลิตและจัดการของเสีย)
บริษัทผู้ผลิตอาหารต้องเผชิญกับโจทย์ท้าทายใหม่ คือ จะผลิตอาหารที่

ปลอดภยั ดต่ีอสุขภาพอย่างไรให้ใช้ทรพัยากรธรรมชาตน้ิอยทีส่ดุ โดยไม่ก่อให้เกิด 
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจใช้เกษตรกรรมระบบ Climate-Smart Farming 
ท่ีเน้นด้านความม่ันคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดิน น�้า และ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ ส�าหรบั 
ขยะจากอาหาร (Food Waste) 
สามารถใช้หลกั Circular Economy 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้
มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้
เกดิขยะจากอาหารเพิม่ขึน้อย่างมาก 
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โดย : กองดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ภาพรวม การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19  
ทีข่ยายวงกว้างไปทัว่โลก ส่งผลให้ภาคการผลติและบรกิาร 
ทั้งในและต่างประเทศชะลอตัว ถึงแม้หลายประเทศ 
ได ้มีการผ ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์บ ้างแล ้ว  
แต ่ ยังคงจ�ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในบางกิจกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ส่งผลกระทบ 
ต่อความต้องการสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม  
การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ดังกล่าว นับว่าเป็น 
สัญญาณที่ดีที่ จะท�าให ้สถานการณ ์ปรับตัวดีขึ้น  
ประกอบกับศักยภาพการผลิตและความสามารถด้าน
การแข่งขันของไทยยังอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้
สถานการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อเข้าสู่ทิศทางปกติได้
โดยเร็ว

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.01 จาก 
การลดลงของกลุ่มผักและผลไม้ ร้อยละ 8.80 ต�า่สุดในรอบ 3 ปี และฐานราคา 
ปีทีผ่่านมาสงู รวมทัง้ความต้องการบรโิภคชะลอตวั โดยผักสด ลดลงร้อยละ 15.84 
(มะนาว ต้นหอม พริกสด) ผลไม้ ลดลงร้อยละ 4.57 (มะม่วง เงาะ ลองกอง) 
ขณะที่สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับผลผลิตและความต้องการ ได้แก่ ข้าว 
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 6.03 (ข้าวสารเหนียว) เนื้อสัตว์ เป็ด
ไก่ และสัตว์น�า้ สูงขึ้นร้อยละ 0.48 (เนื้อสุกร ปลาดุก ไก่ย่าง) ไข่และผลิตภัณฑ์
นม สูงขึ้นร้อยละ 1.35 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.37 (น�้ามันพืช 
มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 
2.01 (น�า้อดัลม น�า้หวาน กาแฟผงส�าเร็จรปู) อาหารบรโิภคในบ้านและนอกบ้าน 
สูงขึ้นร้อยละ 0.72 และ 0.46 ตามล�าดับ (กับข้าวส�าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง 
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด) ในเดือนน้ีเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อ 
พื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.01 (YoY)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563  
สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (MoM) และเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2563 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.04 (AoA)

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดอืนพฤษภาคม 
2563 เท่ากับ 99.76 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2562 ลดลงร้อยละ 3.44 (YoY) ตามการลดลงของ
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 5.42  
โดยหมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร ลดลง 
ร ้อยละ 9.15 จากการลดลงของราคาขายปลีก 
น�า้มนัเชือ้เพลงิทกุชนดิ ร้อยละ 27.97 หมวดเคหสถาน 
ลดลงร้อยละ 5.61 จากมาตรการของรัฐในการลด 
ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน�้าประปา หมวดการสื่อสาร  
ลดลงร้อยละ 0.05 (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) ขณะที่
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.08 
(เส้ือเช้ิตบรุษุ กางเกงขายาวสตรี รองเท้าหุม้ส้นหนังบรุุษ) 
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.24 (แชมพู ค่าแต่งผมชาย น�า้ยาระงบักลิน่กาย) 
หมวดการบันเทงิ การอ่าน การศึกษาฯ สงูขึน้ร้อยละ 0.36 

(ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท�าบุญ (ค่าเช่ารถตู้) ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา) และค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.42 (ค่าโดยสารรถตู้
วิ่งระหว่างอ�าเภอ ค่าโดยสารเครื่องบิน) รวมทั้ง หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม 
มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (สุรา)
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แนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเดือนมถินุายน 2563 
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ นอกเหนือจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แล้ว ยังมาจากราคาน�้ามันที่อยู่ในระดับต�่า และการส่งออกท่ียังรอการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งอุปทานส่วนเกินของสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นผลจากการลดลงของอุปสงค์และสงครามการค้า ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรแม้ยังมีปัจจัยบวกจาก 
ภัยแล้งและอุปสงค์ในประเทศ ที่เริ่มดีข้ึนจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ แต่การลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเป็นปัจจัยทอนที่น่าจะส่งผลต่ออุปสงค์
ในภาคการผลิตและบรกิารอย่างมีนยัส�าคญัตลอดทัง้ปี ดงันัน้ เงนิเฟ้อในเดอืนมถินุายนมแีนวโน้มทีจ่ะยงัหดตวั แต่ในอตัราทีล่ดลง ทัง้นี ้ กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่า  
อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างร้อยละ (-1.0) ถึง (-0.2) (ค่ากลางอยู่ที่ -0.6)  

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 98.1 เมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 4.8 (YoY) จากร้อยละ 4.3 ในเดือนก่อนหน้า  
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ที่ขยายวงกว้างไปท่ัวโลก ส่งผลให้ 
ภาคการผลิตและบริการ ทั้งในและต่างประเทศชะลอตัว แม้ว่าจะมีหลายประเทศ 
รวมถึงไทยได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บ้างแล้ว แต่อุปสงค์ยังอยู่ในขาลง โดย
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 4.4 ได้แก่ กลุ่มน�า้มันเชื้อเพลิงและ
สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง (น�า้มันดีเซล น�า้มันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น�า้มันเตา) กลุ่มเคมีภัณฑ์ 
(โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์ (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น) 
กลุ่มสิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย) กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
(กระดาษพิมพ์เขยีน เย่ือกระดาษ) กลุม่ผลติภณัฑ์ยางและพลาสตกิ (ยางแผ่นรมควนั 
ยางแท่ง) กลุม่เครือ่งไฟฟ้า อปุกรณ์และอเิลก็ทรอนกิส์ หมวดผลิตภณัฑ์จากเหมอืง  
ลดลงร้อยละ 24.5 ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ และ 

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.9 ได้แก่ กลุ่มผลผลิตการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวมันส�าปะหลัง ยางพารา) พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ กะหล�่าปลี) ผลไม้ 
(มะม่วง มังคุด เงาะ) และกลุ่มสัตว์มีชีวิต (สุกรมีชีวิต) ส�าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมี
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อย ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ ปลาน�้าจืดและปลาทะเล ส่วนผลปาล์มสดราคาสูงขึ้น จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเป็นส�าคัญ

ดชันรีาคาผูผ้ลติ เมือ่เทียบกับเดือนเมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 0.2 (MoM) และเฉล่ีย 5 เดอืน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 ลดลงร้อยละ 2.1 (AoA)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2563 ปรับตัวสูงขึ้น 
อยู่ที่ระดับ 38.1 จากระดับ 33.3 ในเดือนก่อน เป็นการสูงขึ้นครั้งแรก 
ในรอบ 6 เดอืน ตามการสงูข้ึนของดชันคีวามเช่ือม่ันผู้บริโภคทัง้ในปัจจุบนั
และในอนาคตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 28.0 มาอยู่ที่ระดับ 32.0 และ
จากระดับ 36.8 มาอยู่ที่ระดับ 42.1 ตามล�าดับ และเป็นการสูงขึ้น 
ในทุกภูมิภาคและทุกอาชีพ สาเหตุส�าคัญคาดว่ามาจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 
และรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้กิจการบางส่วน 
กลับมาด�าเนินการได้อีกคร้ัง ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ทั้งผู้รับจ้าง แรงงาน 
เกษตรกร นักศึกษา และผู้ประกอบการ รวมทั้งมาตรการลดภาระ 
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ทั้งการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และ
ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดหาสินค้าที่จ�าเป็นต่อการครองชีพให้เพียงพอ 
ในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้บรรเทาความเดือดร้อนและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้น

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 103.5 เมื่อเทียบกับ
เดอืนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 3.8 (YoY) ลดลงต่อเนือ่งแต่ในอัตราทีน้่อยลง 
กว่าเดือนก่อนท่ีลดลงร้อยละ 4.0 สาเหตุส�าคัญจากการค้าชะลอตัว การแข่งขัน 
ค่อนข้างสงู ประกอบกับต้นทนุวตัถดุบิลดลง ซึง่สอดคล้องกบัเครือ่งช้ีวดัด้านการก่อสร้าง
ที่ลดลง ทั้งดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และภาษีจากการท�าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 14.9 อาทิ เหล็กเส้นกลม 
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
ลดลงร้อยละ 2.7 อาทิ คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ และ
คอนกรีตหยาบ หมวดซีเมนต ์ลดลงร้อยละ 1.2 อาทิ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ และปนูฉาบส�าเร็จรปู หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ ๆ  ลดลงร้อยละ 0.4 อาทิ  
อลูมเินียมแผ่นเรยีบ อฐิมอญ และทรายหยาบ ขณะท่ีหมวดกระเบ้ือง สูงข้ึนร้อยละ 1.7  
จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิตเป็นส�าคัญ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา  
สูงขึ้นร้อยละ 0.4 อาทิ ถังเก็บน�้าสแตนเลส ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี 

ราคาสงูขึน้ตามต้นทนุวัตถดิุบ หมวดวสัดฉุาบผวิ สงูขึน้ร้อยละ 0.2 ได้แก่ สีเคลือบน�า้มนั และสีรองพืน้ปนู-โลหะ หมวดสุขภณัฑ์ สงูขึน้ร้อยละ 0.1 ได้แก่ อ่างล้างหน้าเซรามกิ  
กระจกเงาและที่ใส่สบู่ ส่วนหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม ้ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เมือ่เทียบกบัเดือนเมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) และเฉล่ีย 5 เดอืน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (AoA)
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สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

อญัมณี
และเครือ่งประดับ 2,705.3 -28.7 14.0 สหรัฐฯ 2,887.6 34.6 15.2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ 1,278.7 -2.1 6.8 จนี 2,667.5 9.0 14.1

รถยนต์ อปุกรณ์และ 
ส่วนประกอบ 867.2 -53.8 4.6 ญีปุ่น่ 1,867.6 9.8 9.9

ผลติภณัฑ์ยาง 780.8 -9.8 4.1 สวติเซอร์แลนด์ 1,314.1 1,147.3 6.9

ผลไม้สด แช่เย็น แช่แขง็
และแห้ง 659.4 3.3 3.5 สงิค์โปร์ 1,194.6 111.7 6.3

สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1,438.4 -19.1 8.7 จนี 4,445.0 8.5 27.0

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ 
ส่วนประกอบ 1,418.4 -3.6 8.6 ญีปุ่น่ 2,360.6 -16.8 14.3

น�า้มนัดบิ 1,375.0 -29.9 8.3 สหรัฐฯ 1,376.3 7.1 8.4

เคมภัีณฑ์ 1,339.5 1.1 8.1 ไต้หวนั 798.7 10.9 4.8

แผงวงจรไฟฟ้า 1,148.6 12.2 7.0 เกาหลใีต้ 611.6 -20.5 3.7

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน เม.ย. 63

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน เม.ย. 63

ดลุการค้า            
เดอืนเมษายน 2563  ดลุการค้าเกนิดลุ มูลค่า 2,462.3 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
ดัชนีราคาส่งออก เดือนเมษายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ  

2.4 (YoY) ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่ 3 ติดต่อกนั โดยมีปัจจยัหลกัจากผลของ 
ราคาหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 46.2 และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรม ลดลง 
ร้อยละ 1.1 สนิค้าทีร่าคาลดลง ได้แก่ น�า้มนัส�าเร็จรูป น�า้มนัดบิ เมด็พลาสตกิ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขณะทีห่มวดสนิค้าเกษตรกรรม และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรม
การเกษตร ยงัคงปรับตวัสงูข้ึน ทีร้่อยละ 1.9 และ 1.5 ตามล�าดับ สนิค้าทีร่าคาปรบัสงูขึน้ 
ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่เยน็ แช่แข็งและแปรรูป ผลไม้สดแช่เยน็แช่แข็งและแห้ง และน�า้ตาลทราย  
ซึง่เป็นไปตามความต้องการบริโภคสนิค้าประเภทอาหารเพ่ิมขึน้ เนือ่งจากผูบ้รโิภคมคีวามกงัวล 
เก่ียวกับการระบาดของไวรัส COVID-19 ท�าให้มีการกักตุนสินค้าไว้บริโภคยามจ�าเป็น  
ประกอบกบัค่าใช้จ่ายด้านต้นทนุการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศมกีารปรับเพิม่ขึน้มาก

ดชันีราคาน�าเข้า เดอืนเมษายน 2563 เทียบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน ลดลงร้อยละ 7.3 (YoY) 
หดตัวต�่าสุดในรอบ 50 เดือน และเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยม ี
ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของหมวดสนิค้าเช้ือเพลงิ ลดลงร้อยละ 48.2 ได้แก่น�า้มนัดบิ และ
น�า้มันส�าเร็จรูป เน่ืองจากความต้องการใช้น�า้มนัตลาดโลกชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของ 
เชือ้ไวรัส COVID-19 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่  
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์จกัรยานยนต์ และรถจกัรยาน 
ขณะที่หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ 
กึ่งส�าเร็จรูป สูงข้ึนร้อยละ 1.7 ได้แก่ ทองค�า และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และ 
หมวดสนิค้าอุปโภคบริโภค สงูข้ึนร้อยละ 1.4 ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครือ่งประดบัอญัมณี 
และผกั ผลไม้และของปรุงแต่งทีท่�าจากผกั ผลไม้

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
เมษายน 2563

หน่วย (Unit) : 
ล้านเหรยีญสหรฐั (Million USD)

เม.ย. 2563
Apr 2020

ม.ค. – เม.ย. 2562
Jan-Apr 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export Value)

18,948.2
2.1 %

81,620.3
1.2 %

มลูค่าการน�าเข้า
(Import Value)

16,486.9
-17.1 %

75,224.3
-5.7 %

ดลุการค้า
(Trade Balance) +2,462.3 +6,396.0

การส่งออก 
การส่งออกเดอืนเมษายน 2563 มมูีลค่า 18,948 ล้านดอลลาร์สหรฐั ขยายตวั 

ร้อยละ 2.1 ขยายตัวต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่ 2 แม้อยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 โดยการส่งออกสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรขยายตวัทีร้่อยละ 4.0 
ตามความต้องการสนิค้าอาหารของตลาดโลกในช่วงลอ็คดาวน์ โดยเฉพาะข้าวกลบัมา 
ขยายตวัครัง้แรกในรอบ 18 เดอืน และขยายตัวในระดับสูงท่ีร้อยละ 23.1 อาหาร
สัตว์เลี้ยงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 34.3 นอกจากนี้ อาหารทะเลแช่แข็ง  
ผกัและผลไม้ ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู และสิง่ปรงุรสอาหาร ยงัขยายตวัดใีนระดบั 
ทีน่่าพอใจ ส�าหรบัสนิค้าอตุสาหกรรมขยายตวัต่อเนือ่งท่ีร้อยละ 4.1 จากการส่งออก
ทองค�า อากาศยาน แผงวงจรไฟฟ้า และเครือ่งมอืแพทย์เป็นหลัก

การส่งออกไปยังตลาดส�าคญัหลายตลาดขยายตวัได้ด ีโดยเฉพาะตลาดจีน และ 
ญีปุ่น่ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 เริ่มคลีค่ลายลง  
เช่นเดียวกบัตลาดสหรัฐฯ และอาเซียน (5) ทีข่ยายตวัต่อเนือ่ง ขณะทีก่ารส่งออกไปตลาด
ทีย่งัคงเผชิญกับการแพร่ระบาดในระดบัสูง เช่น สหภาพยโุรป (15) ตะวันออกกลาง 
(15) และเอเชยีใต้ ปรับตัวลดลง รายละเอยีด ดงันี ้1) การส่งออกไปตลาดหลกั  
ขยายตัวร้อยละ 7.7 ตามการส่งออกไปสหรฐัฯ และญีปุ่น่ ขยายตัวร้อยละ 34.6 และ
ร้อยละ 9.8 ตามล�าดบั ขณะท่ีสหภาพยโุรป (15) หดตวัร้อยละ 28.7 2) การส่งออกไป 
ตลาดศกัยภาพสงู หดตวัร้อยละ 4.0 เนือ่งจากการลดลงของการส่งออกไปยงักลุม่
ประเทศ CLMV และเอเชยีใต้ ร้อยละ 31.0 และ 56.1 ตามล�าดบั ขณะท่ีการส่งออก
ไปตลาดจนี และอาเซียน (5) ขยายตวัร้อยละ 9.0 และร้อยละ 13.0 ตามล�าดบั และ 
3) การส่งออกไปตลาดศกัยภาพระดบัรอง หดตวัร้อยละ 28.5 

แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้สนิค้าเกษตรและอาหาร

เป็นสินค้าทีม่คีวามต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ และคาดว่าจะเตบิโตดต่ีอเนือ่ง 
1 - 2 ปี ซึง่นบัเป็นโอกาสในการขยายตลาดสนิค้าเกษตรของไทย ด้านสนิค้าท่ีมี 
การขนส่งทางบก โดยเฉพาะตลาดอาเซียนที่ประสบปัญหาการปิดด่าน กระทรวง
พาณชิย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานการเจรจากบัประเทศคูค้่า อาท ิสปป.ลาว 
เวียดนาม และมาเลเซีย โดยสามารถเจรจาลดอุปสรรคการส่งออกสินค้าตาม 
แนวชายแดน ส่งผลดต่ีอการส่งออกสนิค้าท่ีใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลกั รวมถึง
สนิค้าผักและผลไม้ทีไ่ทยส่งออกไปจีนตอนใต้โดยขนส่งผ่านประเทศเพ่ือนบ้านด้วย

แนวโน้มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเผชิญอุปสรรคส�าคัญ 
ด้านการขนส่งบริเวณท่าเรือที่แออัด และการขนส่งทางอากาศที่หยุดชะงัก  
ส่งผลให้สนิค้ามูลค่าสงูทีข่นส่งทางอากาศ โดยเฉพาะอญัมณีและเครือ่งประดบัได้รับ
ผลกระทบด้วย อย่างไรกต็าม ประเทศต่างๆ เริม่ผ่อนคลายมาตรการลอ็คดาวน์แล้ว 
อาท ิจนี เยอรมน ีอติาล ีและนวิซแีลนด์ ก�าลงักลบัมาเริม่ต้นกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
และในที่สุดจะท�าให้ก�าลังซื้อของประเทศคู่ค้าเหล่านี้กลับมาขยายตัว เป็นผลดีต่อ 
การส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้าฟุม่เฟือย เช่น รถยนต์และส่วนประกอบท่ีหดตวั 
อย่างต่อเน่ือง กค็าดว่าจะกลบัมาขยายตวัอกีครัง้หลังวิกฤติ

ส�าหรบัการส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณชิย์ได้เจรจากบัประเทศญีปุ่น่  
ขอให้สนบัสนุนผลไม้ไทย 9 ชนดิ ผ่านกจิกรรมประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิการตลาด
ต่างๆ โดยเฉพาะการขายตรงทางโทรทศัน์ในญีปุ่น่ ซึง่เป็นช่องทางทีเ่ข้าถงึผูบ้ริโภค
โดยตรงได้ง่าย นอกจากนี ้กระทรวงฯ ได้หารอืกับภาคเอกชน เพือ่รบัฟังและแก้ไข
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งออก โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมอาหารแปรรปูท่ีไทย
มศีกัยภาพในการผลติสงู รวมทัง้การจดัท�าแพลตฟอร์มออนไลน์ทีม่ปีระสิทธภิาพ
เป็นช่องทางระบายสินค้าด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร รวมทั้งผู้ผลิตแปรรูป
และผูส่้งออกได้อย่างเป็นรปูธรรม ซ่ึงจะช่วยให้สนิค้าเกษตรของไทยสามารถขยาย
การส่งออกได้ในอนาคต

การน�าเข้า เดอืนเมษายน 2563 การน�าเข้า มมูีลค่า 16,485 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หดตัวทีร้่อยละ 17.1 สนิค้าน�าเข้าท่ีหดตวั ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ 
(-19.1%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-3.6%) น�า้มันดบิ (-29.9%) สนิค้าท่ี
ยงัขยายตัว ได้แก่ เคมภีณัฑ์ (+1.1%) แผงวงจรไฟฟ้า (+12.2%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญ
ทีย่งัขยายตัว ได้แก่ จนี (+8.5%) สหรฐัฯ (+7.1%) ไต้หวัน (+10.9%) แหล่งน�าเข้า
ส�าคญัทีห่ดตวั ได้แก่ ญ่ีปุน่ (-16.8%) เกาหลีใต้ (-20.5%)

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 เม.ย. 63 ดชัน ีเม.ย. 63

ส่งออก -0.5 -1.0 -0.6 -2.4 101.3

น�าเข้า -1.6 -3.3 -2.6 -7.3 93.7

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า



ราคาทองค�า
ราคาทองค�าเดือนพฤษภาคม เฉล่ียอยู่ท่ี 25,895.24 บาท เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 1.59 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.11 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกันของปีทีผ่่านมา สอดคล้องกับการปรับตัวของราคา
ทองค�าในตลาดโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 1,716.38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.99 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงที่สุดในรอบ 7 ปี  
ปัจจัยหลักมาจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เน่ืองจากความกังวลถึง
ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจ และ
สงครามการค ้าสหรัฐ-จีน เริ่มก ่อตัวอีกครั้ง ผลักดันราคาทองค�า  
คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในตลาดโลกในไตรมาสสองของปี 2563 จะปรบัตวั 
อยู่ที่ 1,630–1,800 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ 

ราคาน�า้มัน
ราคาน�า้มนัดิบเดอืนพฤษภาคม 2563 ปรบัตวัสงูขึน้ โดยราคาน�า้มนัดิบ 

WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 28.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงข้ึนร้อยละ 74.02  
จากเดือนก่อนหน้า แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 
52.57 โดยราคาน�้ามันดิบที่ปรับสูงขึ้นในเดือนนี้เป็นผลมาจากอุปทาน
น�า้มนัทีป่รับลดลงต่อเนือ่ง หลงัจากกลุม่ผูผ้ลติน�า้มนัดบิรายใหญ่ของโลกได้
ปรับลดก�าลังการผลิตตามข้อตกลง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ขณะที่
อปุสงค์น�า้มนัมแีนวโน้มฟ้ืนตวัหลงัจากมกีารผ่อนคลายมาตรการปิดเมอืงใน 
หลายประเทศทัว่โลก ท�าให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิทัง้ภาคการผลิตและบริการ
เร่ิมกลับมาด�าเนินการอีกคร้ัง ส�าหรับราคาน�้ามันแก๊สโซฮอลล์ในเดือนนี ้
อยูท่ี่ 17.64 บาท/ลติร สงูข้ึนร้อยละ 14.69 จากเดอืนก่อนหน้า ขณะทีร่าคา
น�้ามันดีเซล อยู่ที่ 19.14 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 1.49 จากเดือนก่อนหน้า 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดอืนพฤษภาคม 2563 เฉลีย่อยูท่ี่ 32.04 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ 

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อ่อนค่าลงร้อยละ 0.77 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แข็งค่าข้ึนร้อยละ 1.82 สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงิน
ในภูมิภาค หลังจากตลาดการเงินโลกเริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์
การระบาดของไวรัส COVID-19 จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง
ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยที่ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2563  
หดตัวร้อยละ 1.8 (YoY) ซ่ึงต�่ากว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับข้อมูลอัตรา
เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาปรับตัวต�่ากว่าคาดการณ์ กดดันเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ให้อ่อนค่าลง ส่งผลให้ค่าเงินบาทในเดือนนี้แข็งค่าขึ้น

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าว 

หอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) เดอืนพฤษภาคม 2563 ปรบัตัวลดลงจากเดือน
เมษายน 2563 จากราคา 1,654.52 บาท/100 กิโลกรัม และ 3,338.81 
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,459.71 บาท/100 กิโลกรัม และ 3,312.35 
บาท/100 กิโลกรัม ตามล�าดับ ราคาข้าวปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิต 
ข้าวนาปรังเร่ิมออกสูต่ลาด ประกอบกบัเวยีดนามและอนิเดยีซึง่เป็นประเทศ 
คู่แข่งเริ่มกลับมาส่งออกได้อีกครั้ง

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 เดอืนพฤษภาคม 2563 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 

44.54 บาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนร้อยละ 0.32 ขณะที่ราคา 
ยางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา)  
เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 37.18 บาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.08 ภาพรวม 
ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาน�้ามันที่ปรับตัวดีข้ึน และได้รับ
ปัจจัยหนุนจากการที่จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
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Commodities  &  FX

ทีม่า : CEIC

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดือน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

Commodities  &  FX
สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร

พฤษภาคม 2563

เดอืน
สนิค้า เม.ย. 63 พ.ค. 63 %Δ(MOM) พ.ค. 62 พ.ค. 63 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,654.52 1,459.71 -11.77    1,165.00 1,459.71 25.30
ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,338.81 3,312.35 -0.79    3,325.00 3,312.35 -0.38
ยางพารา : (Baht/Kg)       
แผ่นรมควนั ชัน้ 3 (f.o.b) 44.40 44.54 0.32         57.13 44.54 -22.04
ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 37.21 37.18 -0.08         50.36 37.18 -26.17
ทองค�า       
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,682.93 1,716.38 1.99    1,283.95 1,716.38 33.68
ไทย (THB/Baht) 25,588.10 25,895.24 1.59  19,252.17 25,895.24 23.11
น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       
WTI 16.55 28.80 74.02        60.72 28.80 -52.57
อตัราแลกเปลีย่น       
THB/USD 32.63 32.04 -1.82        31.80 32.04 0.77



GLOBAL  NEWS
โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นกัวิชาการพาณชิย์ช�านาญการพเิศษ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกดิการหยดุชะงกัของกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในหลายประเทศทั่วโลก และท�าให้เศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศชะลอตัวลง  
(โดยเฉพาะอตุสาหกรรมด้านการค้าปลกี การขนส่ง และการท่องเทีย่ว) ข้อมลูจาก World Bank  
พบว่า ดชัน ีPMI ภาคการผลติและการบรกิารของโลกลดลง รวมท้ังความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุก็
ลดลง โดยมกีารไหลกลบัของทนุออกจากประเทศในกลุม่ตลาดเกดิใหม่ นอกจากนี ้ความกงัวล
ต่อสถานการณ์การตดิเชือ้ COVID-19 ยงัส่งผลให้ก�าลงัซือ้ของผู้บริโภคทัว่โลกลดลงอย่างมาก  
โดยผลกระทบถูกส่งผ่านไปยังประเทศต่างๆ ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการค้า 
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีพ่ึง่พาประเทศจนีเป็นหลกั จะได้รบัผลกระทบมาก อาทิ 
1) การท่องเทีย่ว กว่า 30% ของนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามายงัประเทศไทยและกัมพชูาเป็นคนจนี  
2) ด้านการค้า ประเทศในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิก มคีวามเชือ่มโยงเป็นส่วนหนึง่
ของห่วงโซ่มลูค่าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกบัจีน

แม้ว่าบางประเทศ เช่น ไทย และจนี จะเริม่คมุสถานการณ์ได้บ้างแล้ว แต่การระบาด
ในหลายประเทศใหญ่ๆ กลบัทวคีวามรนุแรง และการบรหิารจดัการสถานการณ์ฯ ยงัขาด
ประสิทธิภาพและไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร ประกอบกับยังไม่มีวัคซีน
ป้องกันและรกัษาโรค จดุสิน้สดุของสถานการณ์นีจ้งึยากท่ีจะคาดเดา

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ COVID-19 ไม่เพยีงก่อให้เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกิจโลก 
แต่ยังสร้างความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ซ่ึงภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับ 
การเปลีย่นแปลงหลงั COVID-19 โดยการมองหาธรุกจิเซ็กเตอร์ใหม่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยแนวโน้มส�าคญัทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ มดัีงนี้

1. พ่ึงพา Supply Chain ในประเทศมากขึน้ เพือ่ลดผลกระทบด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์ล่าช้า/หยุดชะงักทั่วโลก ซ่ึงเห็นได้จากภาคอุตสาหกรรมมีการรวมศูนย์การผลิต 
ในประเทศไทยและในหลายประเทศมากข้ึน เช่น ยานยนต์ บรษัิทนสิสนัมอเตอร์ประกาศ 
ถอนการลงทนุจากสเปนและอินโดนเีซยี และขยายการผลิตในประเทศไทยแห่งเดยีว เพือ่ลด
ผลกระทบจาก Supply Chain ในหลายประเทศทีม่ปัีญหา

นอกจากน้ี ยังมีอุตสาหกรรมยางพาราท่ีก�าลังก้าวสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มมากข้ึน  
มากกว่าการขายวตัถดุบิในรปูน�า้ยาง ตวัอย่างส�าคญั คอื ถงุยางอนามยัทีบ่รษิทั Thai Nippon 
ก�าลงัก้าวขึน้มาแข่งขนักับยกัษ์ใหญ่อนัดบั 1 ของโลกอย่าง Karex แห่งมาเลเซยีทีม่กีารหยดุงาน 
ทัง้ประเทศในช่วงการระบาด COVID-19 (Cr. สคต.กวัลาลมัเปอร์) โดยในปี 2563 Thai Nippon 
มกีารผลิตเพิม่ขึน้จากปีก่อนถงึ 27% โดย 90% เป็นการส่งออกไปสหรฐัฯ ญีปุ่น่ และจนี 
เป็นหลกั ทัง้นี ้การผลติถงุยางอนามยัต้องใช้น�า้ยางฯ จากผู้ผลติรายใหญ่ คอื ไทย มาเลเซยี 
และอนิโดนเีซยี ซึง่มแีนวโน้มความต้องการถุงยางอนามยัเพิม่ข้ึนสงูกว่า 10% ในช่วงวิกฤติ 
การระบาดของ COVID-19 และคาดว่าในปี 2564 จะเพิม่ข้ึนจากปี 2562 ถงึ 18%

ข้อคดิเหน็ ภาครฐัควรมองหาโอกาสในการส่งเสรมิการผลิตสนิค้าครบวงจร ตัง้แต่ต้นน�า้  
กลางน�้า และปลายน�้าในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 
การแข่งขนัในตลาดโลก

2. กระแสการย้ายฐานการผลติออกจากจนี สงครามการค้าจนี-สหรัฐฯ ทีมี่แนวโน้มยดื
เยือ้ ส่งผลให้บริษทัต่างชาตบิางรายทยอยย้ายฐานการผลติออกจากจนี เพือ่ลดความเสีย่งจาก
การกดีกนัทางการค้า/ก�าแพงภาษซีึง่มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงระบบ Supply Chain 
โลก และล่าสดุวกิฤต ิCOVID-19 กก็ระตุน้ให้เกิดกระแสการย้ายฐานการผลติฯ มมีากขึน้ (สคต.
เบอร์ลนิ) โดยประธานคณะกรรมาธกิาร EU ได้กล่าวว่า หลายบรษิทัของ EU ผกูตดิกบัระบบ 
Supply Chain จนีมากเกินไป ซึง่ฝรัง่เศสและเยอรมนัได้ร่วมกนัริเริม่โครงการดึงอตุสาหกรรม
ทีเ่ก่ียวกับความมัน่คงกลบัจากจนี เช่น ยา เวชภณัฑ์สู ่ EU หรอืประเทศอืน่ ส�าหรบัจนีเอง 
กม็นีโยบาย China plus one ในการกระจาย Supply Chain ออกนอกจนี (Cr. Fitch Solutions) 
เพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบจากสงครามการค้า

ข้อคดิเหน็ เป็นโอกาสทีด่ขีองประเทศไทยในการดงึดดูนักลงทนุ โดยเฉพาะใน EEC เพือ่
กระตุน้เศรษฐกจิ โดยเฉพาะในสาขาทีเ่ป็นทีต้่องการสงู เช่น ยา เวชภณัฑ์ โลจสิติกส์ และอาหาร

3. ยทุธศาสตร์ China Plus One มกีารกระจาย Supply Chain จนีสูอ่าเซียนมากข้ึน 
COVID-19 กลับเป็นตัวประทุให้สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนมีแนวโน้มว่าจะกลับมารุนแรง 
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อกีครัง้ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการจนีกระจาย Supply Chain รวมถึงการย้าย
ฐานการผลติสูอ่าเซยีนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่หลกีเลีย่งการตอบโต้ทางการค้า/
ก�าแพงภาษทีีจ่ะเกดิข้ึนจากสงครามการค้าทีจ่ะคาดว่าจะรนุแรงขึน้ก่อน
การเลือกตัง้ของสหรฐัฯ ในปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากระดับ 
การพัฒ นาของประเทศในอาเซียนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การดึงดูด 
การลงทุนของแต่ละประเทศในอาเซียนย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น 
เวยีดนามมคีวามได้เปรยีบด้านแรงงานราคาถกู ขณะทีไ่ทยมีความได้เปรยีบ
ด้านระดับทกัษะแรงงานทีสู่ง อย่างไรก็ตาม การกระจายสายการผลติของ 
จนีสู่ อาเซยีนเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนือ่งจากภาคการผลติของจนี 
มีขนาด ใหญ่ โดยในปี 2561 มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน 
มีมูลค่าถึง 4.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จึงไม่สามารถย้ายฐานการผลิต 
จ�านวนมากสูอ่าเซยีนได้ในเวลาอนัส้ัน

ข้อคดิเหน็ หากรถไฟความเร็วสงูสายอสิานซึง่เช่ือมผ่านเวียงจนัทน์
เปิดใช้บรกิาร จะช่วยลดอปุสรรคในการเช่ือมระบบ Supply Chain กับ
จนีได้มาก

4. Social Distancing กบัโอกาสใหม่ๆ การหลกีเลีย่งการใกล้ชดิกนั 
ในชุมชน ท�าให้ผู ้ประกอบการอาจมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดจาก
พฤติกรรมผู้บรโิภคทีเ่ปลีย่นไป ตัวอย่างทีเ่ห็นได้ชดัในสหรฐัฯ หลายธรุกจิ 
ขยายตัว  ( Cr. สคต. ลอสแอนเจลลิส) เช่น จักรยาน (เพ่ือหลีกเลี่ยง 
การเดนิทางโดยระบบขนส่งมวลชน) อปุกรณ์ฟิตเนส ร้านโกรเซอรีใ่นท้องถิน่ 
(เพือ่หลีกเล่ียงความแออดัในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่) และอุตสาหกรรม 
DIY (Work From Home ท�าให้มเีวลาซ่อมแซมบ้านมากขึน้) การท่องเทีย่ว 
ในโลกเสมื อน (Virtual Tourism) ทีก่�าลงัเป็นทีน่ยิมในกลุม่ผูส้งูวยัที่
ต้องการหลกีเลีย่งการเดนิทาง ทัง้นี ้การท่องเทีย่วในโลกเสมอืนสามารถขยาย
สูก่ารค้าของท่ีระลกึออนไลน์ได้อกีด้วย

ข้อคดิเห็น Work From Home ก�าลงัจะกลายเป็น New Normal 
ทั้งระดั บ องค์กรและพนักงาน เช่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชุม  
ช่วยเพิ่ ม คณุภาพชีวิตพนกังานและสร้างความสมัพนัธ์อันดีในครอบครัว  
ซึง่อาจเป็นบรรทดัฐานใหม่ของพฤตกิรรมผู้บรโิภคท่ีต้องตดิตาม

5. ความมัน่คงด้านอาหารมคีวามส�าคญัมากข้ึน ประเทศท่ีเป็นผูน้�า
เข้าอาหาร สุทธ ิ เช่น สิงคโปร์ อนิโดนเีซยี บรไูน และฟิลปิปินส์ต่างให้
ความส�าคัญกบัความมัน่คงด้านอาหารมากขึน้ โดยเฉพาะในสถานการณ์
ทีร่ะบบ Supply Chain ได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรง โดยมแีนวโน้มที่
แสวงหาความมัน่คงด้านอาหารในรปูแบบต่างๆ มากขึน้ เช่น เพ่ิมการผลติ 
ในประเทศ  ล งทุนการผลิตอาหารในประเทศเพื่อนบ้าน (เช่น บรูไน  
ลงทนุด้านก ารเกษตร/ปศุสัตว์ขนาดใหญ่ในตอนเหนอืของออสเตรเลยี 
และแสวงห าความร่วมมอืด้าน Contract Farming เช่น สงิคโปร์ท�า 
ความตกลง Contract Farming ด้านไข่ไก่กับยเูครน)

ข้อคิดเห็ น  เป็นโอกาสดีส�าหรับประเทศไทยที่เป็น Kitchen of  
the World ในการขยายความร่วมมอืด้านอาหารกับประเทศต่างๆ

โลกยคุหลงั COVID-19 : 
สถานการณ์เปล่ียน-เกมส์เปลีย่น


