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Special Report

อาหารทางเลือก
พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร
สูก
่ ารใช้เทคโนโลยี หลังยุค COVID-19

Editor s Note
วารสาร สนค.
พบกับวารสาร TPSO Journal ฉบับที่ 107 เดือนมิถนุ ายน 2563 ช่ วงนีส้ ถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มจะคลี่คลาย จากระยะเวลาของการแพร่ระบาดที่ผา่ นมา
พบว่า “อาหาร” ถือเป็นปั จจัยส�ำคัญอีกปั จจัยหนึ่งที่ผูบ้ ริโภคมีความต้องการอย่างมาก
ปั จจุ บนั พฤติกรรมของผู บ้ ริโภคที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป
กองบรรณาธิการจึงขอน�ำเสนอประเด็น Special Talk เรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
รับ New Normal หลังการระบาดของ COVID-19” ตามมาด้วย Special Report
ซึ่ งมีหวั ข้อที่นา่ สนใจ ในหัวข้อ “อาหารทางเลือก” ซึ่ งจะพาทุกท่านไปพบกับกระแส
การรับประทานอาหารทางเลือกใหม่ๆ และหัวข้อสุดท้าย “พลิกโฉมอุ ตสาหกรรมอาหาร
สู่การใช้เทคโนโลยีหลังยุ ค COVID-19” ที่จะเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของ
อุ ตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคโนโลยี
ก่อนจากกัน ท่านผู อ้ า่ นอย่าลืมรักษาสุขภาพ อย่าเพิ่งชะล่าใจ ป้องกันตนเองและ
คนรอบข้างจากไวรัส COVID-19 นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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โลกยุคหลัง COVID-19 :
สถานการณ์เปลี่ยน-เกมส์เปลี่ยน
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า เป็นประธานเปิดงาน “การน�ำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้
และแนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย”์
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�ำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งคาดว่าภายหลังจากที่
ทุกประเทศทัว่ โลกประสบปัญหาวิกฤติ COVID-19 การน�ำเทคโนโลยีมาใช้จะยิง่
ทวีความส�ำคัญมากขึ้นในทุกภาคส่วนของการผลิตและการค้า
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในครั้งนี้จะน�ำไปสู่การเป็น Trust
Economy ที่ท�ำให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า
ข้าวอินทรีย์มีที่มาและผ่านการรับรองมาอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ จะน�ำร่องในสินค้า
ข้าวอินทรีย์เป็นล�ำดับแรก
และจะขยายผลสู ่ สิ น ค้ า
เกษตรอาหารอื่นๆ รวมถึง
ต่ อ ยอดระบบการค้ า ที่
เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป
เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง
ให้ภาคเกษตรและประเทศไทย
อย่างยั่งยืน
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Special talk
โดย นางสาวสูรสิ าร์ นุสขุ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

พฤติกรรมการบริโภคอาหารรับ New Normal
หลังการระบาดของ COVID-19
ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค

การระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเป็น
วงกว้าง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund:
IMF) ระบุว่า การระบาดของ COVID-19 อาจผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่
ภาวะถดถอย ซึ่งอาจเลวร้ายยิ่งกว่าการถดถอยที่เกิดจากวิกฤติการเงินโลก
ในปี 2551-2552 อย่างไรก็ดี คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวได้ในปี 2564
ระบบเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจะเป็นปัจจัยหนึง่ ในการก�ำหนดรูปแบบการบริโภค
ของผู้บริโภคใหม่ เนื่องจากสถานะทางการเงินได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคกังวลต่อการด�ำรงชีวติ ภายใต้ความไม่แน่นอน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยจะเน้น
การซื้อสินค้าและบริการด้วยเหตุผล มีความคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น
และเปลีย่ นมาเป็นการออมมากขึน้ การระมัดระวังในการใช้จา่ ยนีอ้ าจด�ำเนินต่อไป
ในระยะยาว แม้ว่าสถานการณ์การระบาดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ภาวะเศรษฐกิจ
ยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว

พฤติกรรมการรับประทานหลัง COVID-19

พฤติกรรมการรับประทานมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา แต่การเปลีย่ นแปลง
นัน้ จะค่อยๆ เปลีย่ นไปทีละน้อย การระบาดของ COVID-19 เป็นเพียงหนึง่ ในตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็ว พฤติกรรม
ทีเ่ ปลีย่ นไปนีจ้ ะกลายเป็นความปกติแบบใหม่1(New Normal)

ปรุงอาหารรับประทานเอง

การปิดเมือง (Lockdown) และการท�ำงาน
ทีบ่ า้ น (Work From Home) ในช่วงการแพร่ระบาด
ส่ ง ผลให้ ร ้ า นอาหารไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
แบบปกติได้ ผูบ้ ริโภคจึงหันมารับประทานในสิง่
ที่มีอยู่และสามารถปรุงได้เองที่บ้านมากขึ้น
ท�ำให้ทักษะด้านการท�ำอาหารได้รับการพัฒนา
และเกิ ด ความเคยชิ น กั บ การปรุ ง อาหาร
รับประทานเอง ประกอบกับการระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายที่เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ท�ำให้พฤติกรรมการท�ำอาหารรับประทานเองมีแนวโน้มด�ำเนินต่อไป
แม้ว่าร้านอาหารจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งภายหลังการระบาด

ความต้องการรักษาสุขภาพ

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนัน้ มีความส�ำคัญ
และเป็นเรือ่ งเร่งด่วนในช่วงทีม่ กี ารระบาดใหญ่
เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าหากร่างกายแข็งแรง
จะช่วยให้ประหยัดเงินได้ ข้อมูลจาก Mintel
พบว่าการค้นหาค�ำว่า ‘ภูมิคุ้มกัน’ ใน Google
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคม 2563

ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดหนักทั่วโลก ดังนั้น เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ให้ดีขึ้น ผู้บริโภคจะรับประทานวิตามินและสารอาหารต่างๆ ที่มีสรรพคุณช่วยให้
ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ท�ำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดี อาทิ อาหารออร์แกนิค
อาหารจ�ำพวกผักผลไม้หลากสี และสมุนไพร จะเป็นทางเลือกหนึง่ ทีด่ แี ละราคาถูก
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจะยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการระบาด

แชร์อาหารกันน้อยลง

ภายหลังการระบาดพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน โดยใน
ช่ ว งการแพร่ ร ะบาดผู ้ บ ริ โ ภคจะถู ก บั ง คั บ ให้
รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
มีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง ทั้งในการติดต่อสื่อสาร
รวมไปถึงการสังสรรค์ อาหารที่เป็นจานใหญ่และ
มีการแชร์กันจะถูกเลี่ยงตามความกังวลในการแพร่เชื้อ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้
จะกลายเป็นความเคยชิน ผูบ้ ริโภคจะคุน้ ชินกับการรักษาระยะห่าง อาหารจานกลาง
อาจจะปรับเปลี่ยนแยกมาเป็นอาหารจานเดี่ยว หรือหากมีการรับประทานอาหาร
ร่วมกันก็จะต้องมีช้อนกลาง

ส�ำรองและผลิตอาหารเอง

ในช่วงของการระบาด ประชาชน
มีความกังวลว่าจะมีอาหารไม่เพียงพอ
ต่อการบริโภค เนือ่ งจากหลายประเทศ
มี ก ารจ� ำ กั ด การส่ ง ออก ระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้ รั บ ผลกระทบท� ำ ให้
การกระจายสิ น ค้ า ไม่ ร าบรื่ น นั ก
ผู ้ บ ริ โ ภคจึ ง เริ่ ม สต็ อ กอาหารและ
สินค้าจ�ำเป็นต่างๆ รวมถึงให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัย และความสะอาดของ
วัตถุดบิ ทีจ่ ะน�ำมารับประทานมากขึน้ ความกังวลนีจ้ ะส่งผลกระทบต่อความมัน่ ใจ
ในการเข้ า ถึ ง อาหารในอนาคต หากมี ส ถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค าดฝั น เกิ ด ขึ้ น อี ก
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง และลดความเสี่ยงในด้านความมั่นคง
อาหาร ผู้บริโภคจะมีการส�ำรองอาหารจ�ำพวกอาหารแห้งหรืออาหารที่สามารถ
เก็บไว้ได้นานเพิ่มขึ้น และบางส่วนอาจเริ่มผลิตอาหารและวัตถุดิบเองมากขึ้น
การระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวไปสู่การใช้ชีวิต
แบบปกติใหม่ เพื่อให้สามารถก้าวผ่านจากผลกระทบในด้านต่างๆ ได้ ดังนั้น
ผู้ประกอบการไม่ควรยึดติดกับกรอบความเชื่อแบบเดิมๆ ที่อาจจะท�ำให้ธุรกิจ
ด้านอาหารไม่สามารถไปต่อได้ ผู้ประกอบการต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของกลุม่ ลูกค้า คิดหากลยุทธ์รองรับต่อสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป และตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วเพื่อตอบรับกับแนวโน้มความต้องการแบบใหม่อย่างทันท่วงที

1ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต ทั้งนี้นิยามความปกติใหม่ในบริบท
พฤติกรรมหลังวิกฤติการแพร่ระบาด COVID-19 คือ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การใช้เทคโนโลยี รวมถึงการด�ำเนินกิจกรรมที่จะกลายเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตประจ�ำวัน
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/
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Special Report
โดย นางสาวปิญชาน์ เล่ห์มงคล นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

•

อาหาร

ทางเลือก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 นับเป็นก้าวส�ำคัญทีเ่ ร่งการเปลีย่ นแปลงของ
พฤติกรรมการบริโภคของประชากรทัว่ โลก ท�ำให้เกิดกระแสการรับประทานอาหาร
ทางเลือกใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็นอาหารเพือ่ สุขภาพ อาหารเสริมโภชนาการ อาหารทดแทน
สารอาหารหลัก และอาหารเสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันให้รา่ งกาย ซึง่ ส่วนมากก็เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติ
ของวัตถุดิบอาหาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความส�ำคัญ
เรือ่ งสุขภาพ และความปลอดภัยอาหารมากขึน้
ผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่หนั มาใช้ชวี ติ แบบรักสุขภาพสร้างสมดุลให้กบั ร่างกายและจิตใจ
เพือ่ แก้ปญั หาชีวติ แบบคนเมือง อาทิ อาหารแก้ความเครียด อาหารทีช่ ว่ ยให้นอนหลับ
สบาย อาหารเพือ่ เสริมภูมคิ มุ้ กัน และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สะท้อนให้เห็นถึงความจ�ำเป็น
ที่อุตสาหกรรมอาหารต้องปรับตัวให้เท่าทันกับตลาดผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และ
เล็งเห็นถึงโอกาสทีเ่ ป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
สินค้าอาหารของผูป้ ระกอบการไทยได้ จากกระแสการบริโภคอาหารในปัจจุบนั ทีเ่ น้น
คุณภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ทดี่ ตี อ่ สุขภาพ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ผผู้ ลิต
และส่งออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอาหารไทยต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทัง้
การพัฒนาสินค้าให้มคี ณุ ภาพและมีนวัตกรรม รวมถึงการเจาะประเทศเป้าหมายการส่งออก
ใหม่ๆ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอาหารไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง
จากรายงานของ Euromonitor พบว่า มูลค่าตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพือ่
สุขภาพของโลกในปี 2560 มีแนวโน้มเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 7 ต่อปี มูลค่าตลาดสูงถึง
1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงมากที่สุดเป็น
อันดับหนึง่ คือ จีน รองลงมา ได้แก่ บราซิล และสหรัฐฯ ตามล�ำดับ ส�ำหรับ ไทยอยูใ่ น
อันดับที่ 19 ในขณะทีเ่ วียดนามและกัมพูชา มีมลู ค่าตลาดอาหารเพือ่ สุขภาพรองจาก
ไทยเพียงเล็กน้อย โดยอยูใ่ นอันดับที่ 20 และ 21 ซึง่ เป็นประเด็นทีน่ า่ จับตามองอย่างยิง่
ข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยในปี 2558 ตลาดอาหารเพือ่ สุขภาพมีมลู ค่าประมาณ
170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ทีม่ ลู ค่าประมาณ
119,311 ล้านบาท

ผูบ้ ริโภค: ผูก้ ำ� หนดทิศทางของอุตสาหกรรมอาหาร

ในปัจจุบนั แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม กระแสการดูแล
สุขภาพ การดูแลรูปร่าง สังคมผูส้ งู อายุ และการรักสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ผบู้ ริโภคหันมาให้
ความส�ำคัญกับความปลอดภัยอาหาร ความนิยมรับประทานอาหารออร์แกนิก คลีนฟูด้
(อาหารทีผ่ า่ นกระบวนการปรุงแต่งน้อยทีส่ ดุ ) อาหารทีม่ ไี ขมันต�ำ่ อาหารทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัว
อาหารทีร่ สชาติออ่ น และอาหารทีใ่ ห้พลังงานต�ำ่ นอกจากนี้ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการผลิต
อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์สำ� หรับผูท้ ตี่ อ้ งการควบคุมไขมัน หรือน�ำ้ ตาล ผลิตภัณฑ์สำ� หรับ
ความงามด้านผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์บำ� รุงสมอง หัวใจ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อาหาร
ถูกพัฒนาให้มคี วามหลากหลายและตอบโจทย์ผบู้ ริโภคได้เฉพาะกลุม่ มากขึน้ รวมไปถึง
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนเมืองในปัจจุบนั และ
สอดคล้องกับกระแสความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการแสดงข้อมูลคุณค่า
ทางโภชนาการ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นปัจจัยส่งเสริมให้อาหารเพือ่ สุขภาพเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
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ผูบ้ ริโภครักสุขภาพ กลุม่ คนทีห่ นั มาใส่ใจสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารทีม่ ี
ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดของเวลาและวิถชี วี ติ คนเมืองทีร่ บี เร่ง ท�ำให้
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
เพือ่ สุขภาพในการเติมเต็มสารอาหารทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกาย อาหารทีป่ รุงแต่งวิตามิน
บ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงผิวพรรณ ช่วยระบบย่อยอาหารการขับถ่าย และช่วยแก้ปญั หา
อาการนอนไม่หลับ โดยผลิตภัณฑ์อาหารถูกพัฒนาในรูปของอาหารทานเล่นทีส่ ามารถ
บริโภคได้งา่ ยและรวดเร็ว
• ผู้บริโภคประเภทแพ้อาหาร ปัจจุบันมีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่มีอาการแพ้อาหาร
บางชนิด เช่น แพ้นมวัว ไข่ ถัว่ ถัว่ เหลือง กลูเตน และอาหารทะเลเปลือกแข็ง เป็นต้น
รวมทัง้ กระแสการบริโภคสารอาหารทดแทนเนือ้ สัตว์ และกลุม่ คนรับประทานมังสวิรตั ิ
ก็เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้
• ผูส้ งู อายุ ทัว่ โลกรวมถึงไทยก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ซึง่ การบริโภคจ�ำเป็น
ต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันโรค
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุบางรายที่เจ็บป่วยอาจไม่สามารถกินอาหารได้อย่างเพียงพอ
ท�ำให้จำ� เป็นต้องทานอาหารเสริมหรืออาหารทางการแพทย์เพิม่ เติม เช่น สารสกัด
จากธรรมชาติอดั เม็ดทีช่ ว่ ยบ�ำรุงร่างกาย เครือ่ งดืม่ ผง อาหารทางการแพทย์ สมุนไพร
เสริมภูมติ า้ นทางโรค เป็นต้น
• ผู้บริโภครักสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีปัญหาให้กับ
โลกมนุษย์มากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับการบริโภคอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยหันมาเลือกสินค้าที่ใช้วัตถุย่อยสลายง่ายและกลับมาใช้ซ�้ำ และ
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตอบสนองคนรุน่ ใหม่

แนวโน้มอาหารทางเลือก

แนวโน้ ม อาหารทางเลื อ กที่ ม าแรงในอนาคตอั น ใกล้ นี้ ส ามารถแบ่ ง เป็ น
ประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท
• อาหารเสริมโภชนาการ (Functional Food)
แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ของโลกจะมุง่ ไปสูอ่ าหารเพือ่ สุขภาพ
อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอาหารประเภทเสริมโภชนาการ (Functional Food)
มูลค่าตลาดของ Functional Food เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดย Euromonitor
ประเมินว่าตลาด Functional Food ของโลก มีมลู ค่าประมาณ 1.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ
และคาดว่าในปี 2561-2565 จะเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 5 ต่อปี ส�ำหรับไทย Euromonitor
ประเมินว่ามูลค่าตลาด Functional Food ในไทย อยูท่ ป่ี ระมาณ 68,000 ล้านบาท
และคาดว่าในปี 2561-2565 จะเติบโตเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี
มุมมองของผูบ้ ริโภคในยุโรปกว่าร้อยละ 70 เห็นด้วยว่าการรับประทานอาหารจะ
ต้องให้รา่ งกายได้รบั สารอาหารทีค่ รบถ้วนเป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ ร้อยละ 23 ของ
ผูบ้ ริโภคสหราชอาณาจักรพยายามเลือกซือ้ อาหาร Functional Food มากขึน้ เพือ่ ให้
ร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 46 ของผูบ้ ริโภคในสหรัฐฯ เลือกรับประทาน Functional Food
ประเภทเครื่องดื่มและน�้ำผลไม้ ร้อยละ 78 ของผู้บริโภคในจีน (อายุ 20-49 ปี)
เลือกรับประทานอาหารเสริม และร้อยละ 56 ยอมจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ เพือ่ อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการ ส�ำหรับไทย ร้อยละ 81 ของผูบ้ ริโภคในเมืองใหญ่ เลือกรับประทาน
Functional Food สัปดาห์ละครัง้ เป็นอย่างน้อย
ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ Functional Food จะอยูใ่ นรูปของวิตามิน/อาหารเสริม
ชาพร้อมดืม่ ซีเรียลและธัญพืชพร้อมรับประทาน ขนม/Energy Bar และน�ำ้ ผลไม้
ตามล�ำดับ โดยเสริมคุณค่าทางโภชนาการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ดังนี้ เพื่อการลดน�้ำหนักและสร้างกล้ามเนื้อ บ�ำรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
บ�ำรุงกระดูก บ�ำรุงระบบประสาท การไหลเวียนของเลือด สารต้านอนุมูลอิสระ
ระบบย่อยอาหาร และความสวยความงาม เป็นต้น
• อาหารทางการแพทย์ (Medical Food)
อาหารทางการแพทย์เป็นนวัตกรรมอาหารเพือ่ ตอบสนองด้านการแพทย์ โดยใช้
อาหารเป็นการบ�ำบัด หรือการทดแทน/ใช้เสริมสารอาหาร ส�ำหรับผูบ้ ริโภคเฉพาะ
กลุม่ ทีไ่ ม่สามารถรับประทานอาหารได้ปกติ เช่น ผูป้ ว่ ย (ผูป้ ว่ ยโรคเฉพาะ และผูป้ ว่ ย
ทีต่ อ้ งบริโภคอาหารผ่านสายยาง) ผูส้ งู อายุ ผูท้ ขี่ าดสารอาหาร และผูแ้ พ้อาหาร เป็นต้น
บริษัท ไทยโอซูก้า จ�ำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันตลาดรวมอาหารทางการแพทย์
คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท เติบโตประมาณร้อยละ 20
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ทที่ ำ� มาจากพืช (Plant-Based Meat) หรือโปรตีนจากพืช
(Plant-Based Protein) ก�ำลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคสาย
รักสุขภาพและรักสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ท�ำให้บรรดาร้านสะดวกซือ้ ทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร

พร้อมรับประทาน (Ready to Eat) เพิม่ สินค้าประเภทอาหารส�ำหรับมังสวิรตั ใิ นชัน้ วาง
เช่น ในร้าน FamilyMart ในไต้หวัน จ�ำหน่ายสปาเก็ตตี้ และบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปเนือ้
หมูสบั แบบจากพืช (Omnipork) และชีสเบอร์เกอร์จาก Plant-Based และในร้าน
7-Eleven ในเกาหลีใต้ จ�ำหน่ายเบอร์เกอร์ เกีย๊ วซ่า และซูชโิ รลแบบ Plant-Based
ในการส�ำรวจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้ สินค้าอาหารในร้านสะดวกซือ้ ใน
กลุม่ ประเทศเอเชียแปซิฟกิ จากรายงานของ Mintel พบว่า ในจีนผูบ้ ริโภคถึงร้อยละ 75
เห็นด้วยกับกระแสการรับประทานอาหารแบบ Plant-Based มีประมาณร้อยละ 18
ทีเ่ ลือกซือ้ อาหาร Ready to Eat จากร้านสะดวกซือ้ และผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกซือ้ อาหาร
ชนิดดังกล่าวกว่าร้อยละ 44 เห็นว่า อาหารแบบ Plant-Based ยังขาดความหลากหลาย
ผูบ้ ริโภคทีห่ นั มารับประทานอาหารมังสวิรตั หิ รือไม่รบั ประทานเนือ้ สัตว์ มักเป็น
กลุม่ ผูบ้ ริโภคสมัยใหม่ทเี่ น้นการดูแลสุขภาพและรักษาสิง่ แวดล้อม โดยพบว่า ร้อยละ 36
ของผู้บริโภค Plant-Based ในไทยต้องการรักษาสุขภาพ ในขณะที่ ร้อยละ 49
ของผูบ้ ริโภคในเกาหลีใต้หนั มาบริโภคอาหาร Plant-Based เนือ่ งจากต้องการช่วย
รักษาสิง่ แวดล้อม จึงท�ำให้บริษทั ผูผ้ ลิตอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารพร้อมรับประทาน
มีการโฆษณาประเด็นสุขภาพ อาทิ อาหารคอเลสเตอรอลต�่ำไฟเบอร์สูง และ
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทคี่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปด้วย
นอกจากนี้ อาหารสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย/สมุนไพร ยังทวีความนิยมมากขึ้น
ร้อยละ 64 ของผูบ้ ริโภคจีนตระหนักถึงสุขภาพของคนในครอบครัวมากขึน้ ในช่วง
การระบาดของ COVID-19 โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National
Health Commission: NHC) ประกาศใช้การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese
Medicine: TCM) ร่วมกับยารักษาแบบตะวันตกในการรักษาโรค COVID-19 ใน
ผูป้ ว่ ยในจีนกว่าร้อยละ 80 ในประเทศเอเชียอืน่ ๆ ก็มกี ารใช้สมุนไพรรักษาโรคอย่าง
แพร่หลายไม่วา่ จะเป็น ในไทยใช้ฟา้ ทะลายโจร รักษาอาการไข้หวัดและแก้อกั เสบ
ในอินโดนีเซียใช้สมุนไพรจามูปอ้ งกันการติดเชือ้ ไวรัส โดยมีการใช้รว่ มกับมะขามชวา
ขิงแดง และตะไคร้ ท�ำให้ราคาของสมุนไพรเหล่านีเ้ พิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 150 ในช่วง
การระบาดของ COVID-19 และกระทรวงอายุรเวทและการแพทย์แผนโบราณของ
อินเดีย (Ministry of AYUSH) ได้ออกประกาศค�ำแนะน�ำเรือ่ งการใช้นำ�้ มันงา กะเพรา
บอระเพ็ด และมะขาม ผสมลงในอาหารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการยับยัง้ COVID-19
เข้าสู่ร่างกาย ในออสเตรเลียมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโภชนาการออกจ�ำหน่าย
ในตลาดจ�ำนวนมาก อาทิ น�ำ้ ผลไม้เสริมวิตามิน เอ และซี เพือ่ เสริมภูมติ า้ นทาน
ให้ ร่างกาย และในนิวซีแลนด์นิยมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยแก้อาการไซนัส
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยให้นอนหลับสบาย และอาหารเสริม Probiotic
• อาหารอินทรีย์ (Organic Food)
อาหารอินทรีย์ คือ อาหารทีไ่ ด้มาจากผลิตผลทางการเกษตรทีไ่ ม่ใช้วตั ถุอนั ตราย
ทางการเกษตร ไม่ใช้สารเคมี กระบวนการผลิตไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษ ส่วนประกอบ
ทุกอย่างมาจากธรรมชาติ และไม่ใช่สายพันธุท์ ตี่ ดั ต่อพันธุกรรม ร้อยละ 50 ของผูบ้ ริโภค
ให้ความสนใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทกี่ ล่าวอ้างว่าเป็นการผลิตจากธรรมชาติ และ
ร้อยละ 30 ของผูบ้ ริโภคยอมจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ สินค้าอินทรีย์ ซึง่ มีมลู ค่าสูงกว่าสินค้า
ทัว่ ไป ปี 2562 มูลค่าตลาดเกษตรอินทรียท์ วั่ โลกปรับตัวสูงขึน้ ถึง 104,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือราว 3.55 ล้านล้านบาท มีอัตราขยายตัวปีละประมาณร้อยละ 20
โดยตลาดเกษตรอินทรียท์ สี่ ำ� คัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป จีน และ
ออสเตรเลีย ขณะทีต่ ลาดอาเซียน มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 10
ต่อปี ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และไทย และจากความต้องการสินค้าเกษตร
อินทรียท์ วั่ โลกเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีมลู ค่าตลาดเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้นตามมาราว 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ
900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
การส่งออกราวร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตลาดโลก มีอตั ราการเติบโต
ในประเทศประมาณร้อยละ 10 ต่อปี มีโอกาส
ขยายตัวอีกมาก
• อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม
(Novel Food)
อาหารที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาใหม่ ท างนวั ต กรรม
(Novel Food) หมายถึง อาหารทีไ่ ด้จากพืชหรือ
สัตว์ที่ไม่ได้ใช้กระบวนการผลิตอาหารแบบดั้งเดิม
แต่เป็นอาหารทีม่ กี ารปรับแต่งด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบใหม่ แต่ละประเทศมีการให้คำ� จ�ำกัดความ
Novel Food คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันในรายละเอียด

ส�ำหรับประเทศไทย ได้ให้นิยาม Novel Food ว่า (1) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือ
ส่วนประกอบของอาหารทีป่ รากฎหลักฐานทางวิชาการว่ามีประวัตกิ ารบริโภคน้อยกว่า
15 ปี (2) วัตถุทใี่ ช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิต
ทีไ่ ม่ใช่การผลิตแบบทัว่ ไป แต่หากท�ำให้สว่ นประกอบของอาหาร โครงสร้าง คุณค่า
ทางโภชนาการ หรือรูปแบบเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะส�ำคัญ (3) ผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามข้อ (1) และ (2) ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร และอาหารทีไ่ ด้จากกระบวนการ
ดัดแปรพันธุกรรม ตัวอย่าง Novel Food เช่น อาหารที่ใช้นาโนเทคโนโลยี
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบหรือโครงสร้างของอาหาร ทีท่ ำ� ให้เกิดคุณค่า
ทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีในร่างกายมนุษย์ การเผาผลาญหรือระดับสาร
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงแหล่งสารอาหารใหม่ๆ อาทิ แมลง สาหร่าย
ยีสต์ เป็นต้น Novel Food จึงเป็นกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าไม่มาก และอาจยัง
ไม่มีการรวบรวมข้อมูลสถิติไว้ แต่อย่างไรก็ดี Novel Food ถือเป็นมิติใหม่ของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกในอนาคต

การปรับตัวของผูป้ ระกอบการ

•

ผูผ้ ลิต ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในช่วงต้นน�ำ้ ของการผลิตอาหาร คือ กลุม่ เกษตรกร
จ�ำเป็นต้องปรับตัวและยกระดับการเพาะปลูกและการผลิต ดังนี้ (1) ความรู้
ความเข้าใจสถานการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มของการบริโภคอย่างเท่าทัน
สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งเกษตรกร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การท� ำ
เกษตรอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิต (2) การรับรอง
มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในสินค้า ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural
Practices: GAP) รวมถึงมาตรฐานและกฎระเบียบของตลาดที่จะส่งออกสินค้า
(3) การหาเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ากับผูป้ ระกอบการในห่วงโซ่การผลิตถัดไป
เพือ่ ให้เกิดการวางแผนเพาะปลูก อย่างเป็นระบบ อีกทัง้ เป็นการประกันรายได้ให้แก่
เกษตรกรและผลผลิตที่เพียงพอส�ำหรับผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกับ
ร้านอาหารและร้านค้า เช่น เมนูเพือ่ สุขภาพจากผักผลไม้ปลอดสารพิษจากแปลง
เกษตรอินทรีย์ (4) การจัดโซนสินค้าออร์แกนิกทีร่ บั จากสวนของเกษตรกรโดยตรง
หรือโปรแกรมเยีย่ มชม แหล่งผลิตเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้สมั ผัสการท�ำเกษตรอินทรีย์ และ
มีโอกาสได้เก็บพืชผลทางการเกษตรด้วยตนเอง เป็นต้น และ (5) การใช้ประโยชน์จาก
สือ่ ออนไลน์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook Instagram หรือ Line โดยแสดง
รายละเอียดของแปลงเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้อมูลผักผลไม้ ราคาจ�ำหน่าย และ
สถานทีต่ งั้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคในแต่ละกลุม่ เข้าถึงได้งา่ ยขึน้
• ผู้แปรรูป ผู้ประกอบการแปรรูปจะต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารใน
รูปแบบใหม่ๆ เพือ่ รองรับความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภคแต่ละกลุม่ ดังนี้
(1) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูอาหาร
(2) การรับรองมาตรฐาน การแสดงฉลากอาหารที่แสดงรายละเอียดของข้อมูล
ทางโภชนาการ สัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Choice) (3) การเพิม่ มูลค่าสินค้า
ด้วยกลยุทธ์การตลาด เช่น สินค้าที่มีความหลากหลาย ง่ายต่อการบริโภค และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทโี่ ดดเด่นและท�ำจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น
• ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในประเทศและผูส้ ง่ ออก อาหารเพือ่ ทางเลือกเป็นสินค้าทีก่ ำ� ลัง
ได้รบั ความนิยมและมีผบู้ ริโภคค่อนข้างเฉพาะกลุม่ (Niche Market) จึงเป็นโอกาส
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการจัดจ�ำหน่าย และผูส้ ง่ ออก โดยต้องศึกษาแนวโน้มความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย กฎระเบียบในการส่งออก การใช้ชอ่ งทางจ�ำหน่าย
ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม การจัดส่งสินค้า และการบริการทีส่ ะดวกและ
รวดเร็ว ตลอดจนการสร้างกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคนนิยมบริโภค
อาหารทางเลือกแต่ละประเภท เพือ่ สร้างและขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุม่ ใหม่ๆ
ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าอุตสาหกรรมอาหาร
ทางเลื อ ก ตั้ ง แต่ ผู ้ ผ ลิ ต ผู ้ ป ระกอบการที่
เกี่ยวข้อง และผู้ส่งออก จะต้องค�ำนึงและ
ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
แบบปกติใหม่ หรือ New Normal ด้วย
ที่มาของข้อมูล : Mintel, Euromonitor, กรมการค้า
ภายใน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ศูนย์อจั ฉริยะเพือ่ อุตสาหกรรม
อาหาร, ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
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Special Report
โดย นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารสู่การใช้เทคโนโลยี หลังยุค COVID-19
อุตสาหกรรมอาหารได้รบั การกล่าวถึงอย่างมากในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 และก�ำลังถูกจับตามองว่าผลกระทบของการแพร่ระบาด
ดังกล่าว จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร จากปัจจัย
ด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) สุขอนามัย (Hygiene) ระหว่าง
กระบวนการผลิต รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในห่วงโซ่การผลิตอาหารต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ความท้าทายครั้งนี้ยังมีโอกาสที่ซ่อนอยู่
อิทธิพลของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ท�ำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่
เปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเป็นการใส่ใจสุขภาพเพิม่ ขึน้ นิยมปรุงอาหารรับประทาน
เองภายในครัวเรือน มีความต้องการกลุ่มอาหารสด อาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร
ปลอดสารปรุงแต่ง (Additive-Free Foods) เพิ่มมากขึ้น โดยต้องสามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารได้ รูปแบบการซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์
และ Food Delivery ได้รบั ความนิยมอย่างมากในช่วงของการใช้มาตรการล็อคดาวน์
(Lock Down) และช่วงทีป่ ระชาชนต้องกักตัว (Quarantine) เพือ่ สังเกตอาการ
บทความนีจ้ ะน�ำท่านผูอ้ า่ นทุกท่านส�ำรวจอุตสาหกรรมอาหารไปพร้อมกันว่า
กระบวนการผลิตอาหาร ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ (From Farm to Fork)
ประสบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งต้องปรับตัวและมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
มากขึ้นอย่างไร หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ต้นน�ำ้

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในการท�ำการเกษตรและเก็บเกีย่ วผลผลิต เนือ่ งจากการใช้แรงงานคนจ�ำนวนมาก
เพื่ อ ท� ำ งานร่ ว มกั น ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ และผู ้ บ ริ โ ภคอาจมี
ความกังวลด้านสุขอนามัยของแรงงาน ในอนาคตระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart
Farming) และเกษตรที่แม่นย�ำ (Precision Farming) ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ มาใช้ในการท�ำงานน่าจะถูกน�ำมาปรับใช้
ในภาคการเกษตรมากขึ้น

กลางน�้ำ

• ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)

จากกรณีการระบาดของ COVID-19 ท�ำให้ผู้บริโภคกังวลการปนเปื้อนของไวรัส
และเชือ้ ก่อโรคต่างๆ การน�ำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในสายการผลิต
(Line Production) แบบครบวงจร เป็นทางออกที่จะช่วยลดความเสี่ยง
ในการปนเปื้อนเชื้อจากพนักงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบ ใช้ระบบกล้องเพื่อ
คัดแยกวัตถุดบิ โดยมีระบบการล้าง ปอกเปลือกอัตโนมัติ เป็นการปรับปรุงคุณภาพ
วัตถุดบิ ก่อนป้อนสูก่ ระบวนการผลิต ระบบอัตโนมัตยิ งั ช่วยควบคุมและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ ส�ำหรับหุ่นยนต์สามารถ
ติดตั้งในกระบวนการผลิตตามฟังก์ชั่นการใช้งาน อาทิ หุ่นยนต์ตรวจจับโลหะ
(Metal Detection) หุน่ ยนต์ตรวจสอบน�ำ้ หนัก หุน่ ยนต์จดั เรียงและกระจายสินค้า
ปัจจุบันการใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหารได้รับความนิยมในยุโรป
และอเมริกาเหนือ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ
เริ่มมีการใช้มากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์อาหารมี
ความเสถียร (ปริมาณและคุณภาพคงที่) มากขึ้น และลดต้นทุนการผลิต
• บรรจุภณั ฑ์เป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้บริโภคต้องการอาหารที่
สามารถเก็บไว้ได้นานและไม่มีการปนเปื้อนบนผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
อาหาร รวมทัง้ ผักและผลไม้สด คงคุณค่าทางโภชนาการ ป้องกันการปนเปือ้ นจาก
การสัมผัสจนกว่าผลิตภัณฑ์อาหารจะถูกเปิดโดยผู้บริโภค และสามารถให้ข้อมูล
แก่ผบู้ ริโภคเพือ่ ตรวจสอบแหล่งทีม่ าของอาหาร จึงเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการ
ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะใหม่ๆ
ปลายน�้ำ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร/
หุ่นยนต์ที่ทันสมัย อาจมีความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ขาดเงินทุน เกษตรกร
รายย่อยอาจประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนในช่วงเริม่ ต้นรวมถึงการขาดเงินทุน
เพื่อขยายกิจการและต่อยอดเทคโนโลยี 2) ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง/
หุ ่ น ยนต์ ไทยยั ง คงขาดแคลนบุ ค ลากรที่ เ ชี่ ย วชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก�ำลังจะมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำงานแทนมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคเกษตร ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สืบทอดการท�ำการเกษตร
จากบรรพบุรุษและเป็นเกษตรแบบดั้งเดิม และ 3)ขาดการประเมินผลการใช้
เทคโนโลยี ผู ้ ป ระกอบการและเกษตรกร
ต้องการความมัน่ ใจว่าเทคโนโลยีและเครือ่ งจักร
ขั้นสูงที่ลงทุนมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้
ในสภาพพืน้ ทีจ่ ริง ผลผลิตจะไม่ถกู ทิง้ ให้เน่าเสีย
เนื่องจากไม่สามารถท�ำการเก็บเกี่ยวได้
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• ผูบ้ ริโภคนิยมปรุงอาหารรับประทาน
ภายในครัวเรือน คาดว่าจะท�ำให้แนวโน้ม
การใช้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ อ าหาร 3 มิ ติ
(3D-Food Printing) ในครัวเรือนจะ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคสามารถ
ใส่สว่ นผสมหรือวัตถุดบิ ตามสูตร โดยเลือก
ส่ ว นผสมที่ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพ สะอาดและ
ปลอดภัย ปรุงอาหารได้ตรงตามความต้องการ
สารอาหารของแต่ละบุคคลในครอบครัว
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคมั่ น ใจในความสะอาดของอาหาร
เนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ ป รุ ง และเลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยตนเอง หากเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
ร้านอาหาร/ภัตตาคารก็สามารถควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบและส่วนผสม
ที่มีจำ� กัด ท�ำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
• รูปแบบการซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภคในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์

และ Food Delivery ซึ่งแนวโน้มการให้บริการอาหารน่าจะปรับเป็น Cloud
Kitchen ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมร้านอาหารไว้จุดเดียวและให้บริการบน
แอปพลิเคชันผ่านระบบ Delivery เท่านั้น ผู้ประกอบการไม่จ�ำเป็นต้องมี
หน้าร้าน ท�ำให้ผปู้ ระกอบการสามารถลดค่าใช้จา่ ยลง สามารถแข่งขันกับร้านอาหาร
ดั้งเดิมที่มีหน้าร้านได้ ส่วนผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
สั่งอาหารได้หลายร้านภายในครั้งเดียว
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
แนวโน้ม (Trends) ของผลิตภัณฑ์อาหารหลังยุค COVID-19 ที่น่าจับตามอง
ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารต้องปรับตัวให้ทันและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
หากผูป้ ระกอบการและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในอุตสาหกรรมอาหารสามารถรับรูแ้ ละ
ตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที ในอนาคตก็จะสามารถ
ประสบความส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน โดยสามารถสรุปแนวโน้มของผลิตภัณฑ์
อาหารหลังยุค COVID-19 ได้ดังนี้
Personalized Nutrition
(โภชนาการเฉพาะบุคคล)
ผูบ้ ริโภคจะมองหาอาหารทีเ่ หมาะสม
กับไลฟ์สไตล์และช่วงวัยของตนมากขึน้
ทั้งนี้ผู้มีโรคประจ�ำตัว อาทิ เบาหวาน
และโรคอ้วน หากติดเชื้อ COVID-19
อาจมี อ าการรุ น แรงกว่ า คนทั่ ว ไป
การสร้างสุขภาพที่ดีจากอาหารให้คน
กลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง และ
เป็นโอกาสของผู้ผลิตอาหาร ผู้พัฒนา
แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันในกลุ่ม
โภชนาการเฉพาะบุคคล
Responsible Production and Waste
(ความรับผิดชอบในการผลิตและจัดการของเสีย)
บริษัทผู้ผลิตอาหารต้องเผชิญกับโจทย์ท้าทายใหม่ คือ จะผลิตอาหารที่
ปลอดภัย ดีตอ่ สุขภาพอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินอ้ ยทีส่ ดุ โดยไม่กอ่ ให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจใช้เกษตรกรรมระบบ Climate-Smart Farming
ที่ เ น้ น ด้ า นความมั่ น คงทางอาหารและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดิน น�้ำ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส�ำหรับ
ขยะจากอาหาร (Food Waste)
สามารถใช้หลัก Circular Economy
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้
มาตรการล็ อ กดาวน์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้
เกิดขยะจากอาหารเพิม่ ขึน้ อย่างมาก

Food Industry 4.0
(อุตสาหกรรม 4.0)
ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่บริษัทที่มีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบห่วงโซ่
การผลิตอาหาร เช่น Artificial Intelligence (AI), Smart Data, Blockchain,
Robotization และ Precision Farming เป็นต้น แต่หลังจากการระบาดของ
COVID-19 น่าจะเป็นโอกาสของผู้ผลิตอาหารในการพิจารณาน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเหล่านี้มาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน รวมทั้งประเทศที่พึ่งพา
การน�ำเข้าอาหารจากต่างประเทศ อย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เริ่มลงทุน
ด้านการท�ำ Digital Farming ด้วย

Ecosystem Orchestration
(การประสานงานในระบบนิเวศของอาหาร)
มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของอาหาร ตั้งแต่
เกษตรกร จนถึงโรงงานผลิตอาหาร และผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร/
ภัตตาคารมากขึ้น ลูกค้าสามารถใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการออกแบบ ควบคุม
และตรวจสอบผลผลิตในฟาร์ม ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม โดย COVID-19 จะเป็นปัจจัยทีผ่ ลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ในระบบนิเวศของอาหารมากขึน้ จากปัญหาการขาดแคลนอาหาร ราคาอาหารที่
สูงขึน้ และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าบางกลุม่ ได้ ผูค้ า้ ปลีก
อาหารที่เป็นคู่แข่งกันอาจต้องร่วมมือเพื่อส่งมอบอาหารให้แก่ลูกค้าบางกลุ่ม
เช่น ลูกค้าที่อยู่ในโรงพยาบาล เป็นต้น
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Economic Indicators
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2563
ภาพรวม การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
ทีข่ ยายวงกว้างไปทัว่ โลก ส่งผลให้ภาคการผลิตและบริการ
ทั้งในและต่างประเทศชะลอตัว ถึงแม้หลายประเทศ
ได้ มี ก ารผ่ อ นคลายมาตรการล็ อ คดาวน์ บ ้ า งแล้ ว
แต่ ยั ง คงจ� ำ กั ด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ในบางกิจกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ ความต้ อ งการสิ น ค้ า และบริ ก าร อย่ า งไรก็ ต าม
การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ดังกล่าว นับว่าเป็น
สั ญ ญาณที่ ดี ที่ จ ะท� ำ ให้ ส ถานการณ์ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น
ประกอบกับศักยภาพการผลิตและความสามารถด้าน
การแข่งขันของไทยยังอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้
สถานการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อเข้าสู่ทิศทางปกติได้
โดยเร็ว
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนพฤษภาคม
2563 เท่ากับ 99.76 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม
2562 ลดลงร้อยละ 3.44 (YoY) ตามการลดลงของ
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 5.42
โดยหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลง
ร้ อ ยละ 9.15 จากการลดลงของราคาขายปลี ก
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทุกชนิด ร้อยละ 27.97 หมวดเคหสถาน
ลดลงร้อยละ 5.61 จากมาตรการของรัฐในการลด
ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน�้ำประปา หมวดการสื่อสาร
ลดลงร้อยละ 0.05 (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) ขณะที่
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.08
(เสือ้ เชิต้ บุรษุ กางเกงขายาวสตรี รองเท้าหุม้ ส้นหนังบุรษุ )
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น
ร้อยละ 0.24 (แชมพู ค่าแต่งผมชาย น�ำ้ ยาระงับกลิน่ กาย)
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึน้ ร้อยละ 0.36
(ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท�ำบุญ (ค่าเช่ารถตู้) ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียม
การศึกษา) และค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.42 (ค่าโดยสารรถตู้
วิ่งระหว่างอ�ำเภอ ค่าโดยสารเครื่องบิน) รวมทั้ง หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (สุรา)
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.01 จาก
การลดลงของกลุ่มผักและผลไม้ ร้อยละ 8.80 ต�ำ่ สุดในรอบ 3 ปี และฐานราคา
ปีทผี่ า่ นมาสูง รวมทัง้ ความต้องการบริโภคชะลอตัว 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 และสัตว์นำ�้ สูงขึ้นร้อยละ 0.48 (เนื้อสุกร ปลาดุก ไก่ย่าง) ไข่และผลิตภัณฑ์
นม สูงขึ้นร้อยละ 1.35 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.37 (น�้ำมันพืช
มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ
2.01 (น�ำ้ อัดลม น�ำ้ หวาน กาแฟผงส�ำเร็จรูป) อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน
สูงขึ้นร้อยละ 0.72 และ 0.46 ตามล�ำดับ (กับข้าวส�ำเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด) ในเดือนนี้เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว 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)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 98.1 เมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 4.8 (YoY) จากร้อยละ 4.3 ในเดือนก่อนหน้า
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก ส่งผลให้
ภาคการผลิตและบริการ ทั้งในและต่างประเทศชะลอตัว แม้ว่าจะมีหลายประเทศ
รวมถึงไทยได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บ้างแล้ว แต่อุปสงค์ยังอยู่ในขาลง โดย
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 4.4 ได้แก่ กลุ่มน�ำ้ มันเชื้อเพลิงและ
สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง (น�้ำมันดีเซล น�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น�ำ้ มันเตา) กลุ่มเคมีภัณฑ์
(โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์ (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น)
กลุ่มสิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย) กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ
(กระดาษพิมพ์เขียน เยือ่ กระดาษ) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน
ยางแท่ง) กลุม่ เครือ่ งไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ลดลงร้อยละ 24.5 ได้แก่ น�้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ และ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.9 ได้แก่ กลุ่มผลผลิตการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวมันส�ำปะหลัง ยางพารา) พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ กะหล�่ำปลี) ผลไม้
(มะม่วง มังคุด เงาะ) และกลุ่มสัตว์มีชีวิต (สุกรมีชีวิต) ส�ำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมี
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อย ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ ปลาน�้ำจืดและปลาทะเล ส่วนผลปาล์มสดราคาสูงขึ้น จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเป็นส�ำคัญ
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เมือ่ เทียบกับเดือนเมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 0.2 (MoM) และเฉลีย่ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ 2.1 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 103.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 3.8 (YoY) ลดลงต่อเนือ่ งแต่ในอัตราทีน่ อ้ ยลง
กว่าเดือนก่อนที่ลดลงร้อยละ 4.0 สาเหตุส�ำคัญจากการค้าชะลอตัว การแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ประกอบกับต้นทุนวัตถุดบิ ลดลง ซึง่ สอดคล้องกับเครือ่ งชีว้ ดั ด้านการก่อสร้าง
ที่ลดลง ทั้งดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และภาษีจากการท�ำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 14.9 อาทิ เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ลดลงร้อยละ 2.7 อาทิ คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ และ
คอนกรีตหยาบ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 อาทิ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ และปูนฉาบส�ำเร็จรูป หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 0.4 อาทิ
อลูมเิ นียมแผ่นเรียบ อิฐมอญ และทรายหยาบ ขณะทีห่ มวดกระเบือ้ ง สูงขึน้ ร้อยละ 1.7
จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิตเป็นส�ำคัญ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
สูงขึ้นร้อยละ 0.4 อาทิ ถังเก็บน�้ำสแตนเลส ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี
ราคาสูงขึน้ ตามต้นทุนวัตถุดบิ หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึน้ ร้อยละ 0.2 ได้แก่ สีเคลือบน�ำ้ มัน และสีรองพืน้ ปูน-โลหะ หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.1 ได้แก่ อ่างล้างหน้าเซรามิก
กระจกเงาและที่ใส่สบู่ ส่วนหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนเมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) และเฉลีย่ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (AoA)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2563 ปรับตัวสูงขึ้น
อยู่ที่ระดับ 38.1 จากระดับ 33.3 ในเดือนก่อน เป็นการสูงขึ้นครั้งแรก
ในรอบ 6 เดือน ตามการสูงขึน้ ของดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 28.0 มาอยู่ที่ระดับ 32.0 และ
จากระดับ 36.8 มาอยู่ที่ระดับ 42.1 ตามล�ำดับ และเป็นการสูงขึ้น
ในทุกภูมิภาคและทุกอาชีพ สาเหตุส�ำคัญคาดว่ามาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น
และรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้กิจการบางส่วน
กลับมาด�ำเนินการได้อีกครั้ง ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ทั้งผู้รับจ้าง แรงงาน
เกษตรกร นักศึกษา และผู้ประกอบการ รวมทั้งมาตรการลดภาระ
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ทั้งการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และ
ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดหาสินค้าที่จ�ำเป็นต่อการครองชีพให้เพียงพอ
ในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้บรรเทาความเดือดร้อนและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้น
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเดือนมิถนุ ายน 2563
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ นอกเหนือจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แล้ว ยังมาจากราคาน�้ำมันที่อยู่ในระดับต�่ำ และการส่งออกที่ยังรอการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งอุปทานส่วนเกินของสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นผลจากการลดลงของอุปสงค์และสงครามการค้า ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรแม้ยังมีปัจจัยบวกจาก
ภัยแล้งและอุปสงค์ในประเทศ ที่เริ่มดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ แต่การลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเป็นปัจจัยทอนที่น่าจะส่งผลต่ออุปสงค์
ในภาคการผลิตและบริการอย่างมีนยั ส�ำคัญตลอดทัง้ ปี ดังนัน้ เงินเฟ้อในเดือนมิถนุ ายนมีแนวโน้มทีจ่ ะยังหดตัว แต่ในอัตราทีล่ ดลง ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่
อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างร้อยละ (-1.0) ถึง (-0.2) (ค่ากลางอยู่ที่ -0.6)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย :
เมษายน 2563
การส่งออก

การส่งออกเดือนเมษายน 2563 มีมลู ค่า 18,948 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 2.1 ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 แม้อยูใ่ นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 4.0
ตามความต้องการสินค้าอาหารของตลาดโลกในช่วงล็อคดาวน์ โดยเฉพาะข้าวกลับมา
ขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 18 เดือน และขยายตัวในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 23.1 อาหาร
สัตว์เลี้ยงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 34.3 นอกจากนี้ อาหารทะเลแช่แข็ง
ผักและผลไม้ ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และสิง่ ปรุงรสอาหาร ยังขยายตัวดีในระดับ
ทีน่ า่ พอใจ ส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 4.1 จากการส่งออก
ทองค�ำ อากาศยาน แผงวงจรไฟฟ้า และเครือ่ งมือแพทย์เป็นหลัก
การส่งออกไปยังตลาดส�ำคัญหลายตลาดขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะตลาดจีน และ
ญีป่ นุ่ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เริ่มคลีค่ ลายลง
เช่นเดียวกับตลาดสหรัฐฯ และอาเซียน (5) ทีข่ ยายตัวต่อเนือ่ ง ขณะทีก่ ารส่งออกไปตลาด
ทีย่ งั คงเผชิญกับการแพร่ระบาดในระดับสูง เช่น สหภาพยุโรป (15) ตะวันออกกลาง
(15) และเอเชียใต้ ปรับตัวลดลง รายละเอียด ดังนี้ 1) การส่งออกไปตลาดหลัก
ขยายตัวร้อยละ 7.7 ตามการส่งออกไปสหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ขยายตัวร้อยละ 34.6 และ
ร้อยละ 9.8 ตามล�ำดับ ขณะทีส่ หภาพยุโรป (15) หดตัวร้อยละ 28.7 2) การส่งออกไป
ตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 4.0 เนือ่ งจากการลดลงของการส่งออกไปยังกลุม่
ประเทศ CLMV และเอเชียใต้ ร้อยละ 31.0 และ 56.1 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออก
ไปตลาดจีน และอาเซียน (5) ขยายตัวร้อยละ 9.0 และร้อยละ 13.0 ตามล�ำดับ และ
3) การส่งออกไปตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวร้อยละ 28.5

แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้สนิ ค้าเกษตรและอาหาร
เป็นสินค้าทีม่ คี วามต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ และคาดว่าจะเติบโตดีตอ่ เนือ่ ง
1 - 2 ปี ซึง่ นับเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย ด้านสินค้าทีม่ ี
การขนส่งทางบก โดยเฉพาะตลาดอาเซียนที่ประสบปัญหาการปิดด่าน กระทรวง
พาณิชย์รว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประสานงานการเจรจากับประเทศคูค่ า้ อาทิ สปป.ลาว
เวียดนาม และมาเลเซีย โดยสามารถเจรจาลดอุปสรรคการส่งออกสินค้าตาม
แนวชายแดน ส่งผลดีตอ่ การส่งออกสินค้าทีใ่ ช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก รวมถึง
สินค้าผักและผลไม้ทไี่ ทยส่งออกไปจีนตอนใต้โดยขนส่งผ่านประเทศเพือ่ นบ้านด้วย
แนวโน้มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเผชิญอุปสรรคส�ำคัญ
ด้านการขนส่งบริเวณท่าเรือที่แออัด และการขนส่งทางอากาศที่หยุดชะงัก
ส่งผลให้สนิ ค้ามูลค่าสูงทีข่ นส่งทางอากาศ โดยเฉพาะอัญมณีและเครือ่ งประดับได้รบั
ผลกระทบด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ เริม่ ผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์แล้ว
อาทิ จีน เยอรมนี อิตาลี และนิวซีแลนด์ ก�ำลังกลับมาเริม่ ต้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และในที่สุดจะท�ำให้กำ� ลังซื้อของประเทศคู่ค้าเหล่านี้กลับมาขยายตัว เป็นผลดีต่อ
การส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้าฟุม่ เฟือย เช่น รถยนต์และส่วนประกอบทีห่ ดตัว
อย่างต่อเนือ่ ง ก็คาดว่าจะกลับมาขยายตัวอีกครัง้ หลังวิกฤติ
ส�ำหรับการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้เจรจากับประเทศญีป่ นุ่
ขอให้สนับสนุนผลไม้ไทย 9 ชนิด ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
ต่างๆ โดยเฉพาะการขายตรงทางโทรทัศน์ในญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นช่องทางทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภค
โดยตรงได้งา่ ย นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้หารือกับภาคเอกชน เพือ่ รับฟังและแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทีไ่ ทย
มีศกั ยภาพในการผลิตสูง รวมทัง้ การจัดท�ำแพลตฟอร์มออนไลน์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นช่องทางระบายสินค้าด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร รวมทั้งผู้ผลิตแปรรูป
และผูส้ ง่ ออกได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ จะช่วยให้สนิ ค้าเกษตรของไทยสามารถขยาย
การส่งออกได้ในอนาคต
การน�ำเข้า เดือนเมษายน 2563 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 16,485 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หดตัวทีร่ อ้ ยละ 17.1 สินค้าน�ำเข้าทีห่ ดตัว ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
(-19.1%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-3.6%) น�ำ้ มันดิบ (-29.9%) สินค้าที่
ยังขยายตัว ได้แก่ เคมีภณ
ั ฑ์ (+1.1%) แผงวงจรไฟฟ้า (+12.2%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ทีย่ งั ขยายตัว ได้แก่ จีน (+8.5%) สหรัฐฯ (+7.1%) ไต้หวัน (+10.9%) แหล่งน�ำเข้า
ส�ำคัญทีห่ ดตัว ได้แก่ ญีป่ นุ่ (-16.8%) เกาหลีใต้ (-20.5%)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
มูลค่าการส่งออก
(Export Value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import Value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

เม.ย. 2563
Apr 2020

ม.ค. – เม.ย. 2562
Jan-Apr 2019

18,948.2
2.1 %
16,486.9
-17.1 %

81,620.3
1.2 %
75,224.3
-5.7 %

+2,462.3

+6,396.0

สินคาและตลาดสงออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 63
สินค้า

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

อัญมณี
2,705.3
และเครือ่ งประดับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,278.7
รถยนต์ อุปกรณ์และ
867.2
ส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
780.8
ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง 659.4
และแห้ง

ประเทศ

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

-28.7

14.0

สหรัฐฯ

2,887.6

34.6

15.2

-2.1

6.8

จีน

2,667.5

9.0

14.1

-53.8

4.6

ญีป่ นุ่

1,867.6

9.8

9.9

-9.8

4.1

สวิตเซอร์แลนด์

1,314.1

1,147.3

6.9

3.3

3.5

สิงค์โปร์

1,194.6

111.7

6.3

สินคาและแหลงนําเขา 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 63
สินค้า
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
น�ำ้ มันดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์
แผงวงจรไฟฟ้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
1,438.4

-19.1

8.7

1,418.4

-3.6

8.6

1,375.0
1,339.5
1,148.6

-29.9
1.1
12.2

8.3
8.1
7.0

ประเทศ
จีน

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
4,445.0

8.5

27.0

ญีป่ นุ่

2,360.6

-16.8

14.3

สหรัฐฯ
ไต้หวัน
เกาหลีใต้

1,376.3
798.7
611.6

7.1
10.9
-20.5

8.4
4.8
3.7

ดัชนีราคาสงออก-นําเข้า
ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

ก.พ. 63
-0.5
-1.6

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
มี.ค. 63
เม.ย. 63
-1.0
-0.6
-3.3
-2.6

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
เม.ย. 63 ดัชนี เม.ย. 63
-2.4
101.3
-7.3
93.7

ดุลการค้า

เดือนเมษายน 2563 ดุลการค้าเกินดุล มูลค่า 2,462.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนเมษายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ
2.4 (YoY) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีปจั จัยหลักจากผลของ
ราคาหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 46.2 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 1.1 สินค้าทีร่ าคาลดลง ได้แก่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป น�ำ้ มันดิบ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ขณะทีห่ มวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ยังคงปรับตัวสูงขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 1.9 และ 1.5 ตามล�ำดับ สินค้าทีร่ าคาปรับสูงขึน้
ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และน�ำ้ ตาลทราย
ซึง่ เป็นไปตามความต้องการบริโภคสินค้าประเภทอาหารเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคมีความกังวล
เกี่ยวกับการระบาดของไวรัส COVID-19 ท�ำให้มีการกักตุนสินค้าไว้บริโภคยามจ�ำเป็น
ประกอบกับค่าใช้จา่ ยด้านต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการปรับเพิม่ ขึน้ มาก
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนเมษายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 7.3 (YoY)
หดตัวต�่ำสุดในรอบ 50 เดือน และเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมี
ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 48.2 ได้แก่นำ�้ มันดิบ และ
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป เนือ่ งจากความต้องการใช้นำ�้ มันตลาดโลกชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัส COVID-19 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์จกั รยานยนต์ และรถจักรยาน
ขณะที่หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และ
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส�ำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ ทองค�ำ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และ
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 ได้แก่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครือ่ งประดับอัญมณี
และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งทีท่ ำ� จากผัก ผลไม้

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าเกษตร
พฤษภาคม 2563

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนพฤษภาคม เฉลี่ยอยู่ที่ 25,895.24 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.59 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.11
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา สอดคล้องกับการปรับตัวของราคา
ทองค�ำในตลาดโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 1,716.38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงที่สุดในรอบ 7 ปี
ปั จ จั ย หลั ก มาจากแรงซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย เนื่ อ งจากความกั ง วลถึ ง
ผลกระทบจากไวรั ส COVID-19 ต่ อ การฟื ้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ และ
สงครามการค้ า สหรั ฐ -จี น เริ่ ม ก่ อ ตั ว อี ก ครั้ ง ผลั ก ดั น ราคาทองค� ำ
คาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำในตลาดโลกในไตรมาสสองของปี 2563 จะปรับตัว
อยู่ที่ 1,630–1,800 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนพฤษภาคม 2563 ปรับตัวสูงขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ
WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 28.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงขึ้นร้อยละ 74.02
จากเดือนก่อนหน้า แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ
52.57 โดยราคาน�้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นในเดือนนี้เป็นผลมาจากอุปทาน
น�ำ้ มันทีป่ รับลดลงต่อเนือ่ ง หลังจากกลุม่ ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันดิบรายใหญ่ของโลกได้
ปรับลดก�ำลังการผลิตตามข้อตกลง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ขณะที่
อุปสงค์นำ�้ มันมีแนวโน้มฟืน้ ตัวหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองใน
หลายประเทศทัว่ โลก ท�ำให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ภาคการผลิตและบริการ
เริ่มกลับมาด�ำเนินการอีกครั้ง ส�ำหรับราคาน�้ำมันแก๊สโซฮอลล์ในเดือนนี้
อยูท่ ี่ 17.64 บาท/ลิตร สูงขึน้ ร้อยละ 14.69 จากเดือนก่อนหน้า ขณะทีร่ าคา
น�้ำมันดีเซล อยู่ที่ 19.14 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 1.49 จากเดือนก่อนหน้า

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย่ รายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนพฤษภาคม 2563 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.04 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อ่อนค่าลงร้อยละ 0.77 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.82 สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงิน
ในภูมิภาค หลังจากตลาดการเงินโลกเริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์
การระบาดของไวรัส COVID-19 จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง
ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยที่ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
หดตัวร้อยละ 1.8 (YoY) ซึ่งต�่ำกว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับข้อมูลอัตรา
เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาปรับตัวต�่ำกว่าคาดการณ์ กดดันเงินดอลลาร์สหรัฐ
ให้อ่อนค่าลง ส่งผลให้ค่าเงินบาทในเดือนนี้แข็งค่าขึ้น

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

เม.ย. 63
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,654.52
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
3,338.81
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
44.40
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
37.21
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,682.93
ไทย (THB/Baht)
25,588.10
น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
16.55
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD
32.63
ทีม่ า : CEIC

พ.ค. 63

%∆(MOM)

1,459.71
3,312.35

-11.77
-0.79

44.54
37.18

0.32
-0.08

1,716.38
25,895.24

พ.ค. 62

พ.ค. 63 %∆(YOY)

1,165.00 1,459.71
3,325.00 3,312.35
57.13
50.36

25.30
-0.38

44.54
37.18

-22.04
-26.17

1.99 1,283.95 1,716.38
1.59 19,252.17 25,895.24

33.68
23.11

28.80

74.02

60.72

28.80

-52.57

32.04

-1.82

31.80

32.04

0.77

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าว
หอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) เดือนพฤษภาคม 2563 ปรับตัวลดลงจากเดือน
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�ำดับ ราคาข้าวปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิต
ข้าวนาปรังเริม่ ออกสูต่ ลาด ประกอบกับเวียดนามและอินเดียซึง่ เป็นประเทศ
คู่แข่งเริ่มกลับมาส่งออกได้อีกครั้ง

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 เดือนพฤษภาคม 2563 เฉลีย่ อยูท่ ก่ี โิ ลกรัมละ
44.54 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.32 ขณะที่ราคา
ยางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา)
เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 37.18 บาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.08 ภาพรวม
ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาน�้ำมันที่ปรับตัวดีขึ้น และได้รับ
ปัจจัยหนุนจากการที่จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
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โลกยุคหลัง COVID-19 :

สถานการณ์เปลีย
่ น-เกมส์เปลีย
่ น
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศทั่วโลก และท�ำให้เศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศชะลอตัวลง
(โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการค้าปลีก การขนส่ง และการท่องเทีย่ ว) ข้อมูลจาก World Bank
พบว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการของโลกลดลง รวมทัง้ ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนก็
ลดลง โดยมีการไหลกลับของทุนออกจากประเทศในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี้ ความกังวล
ต่อสถานการณ์การติดเชือ้ COVID-19 ยังส่งผลให้กำ� ลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทัว่ โลกลดลงอย่างมาก
โดยผลกระทบถูกส่งผ่านไปยังประเทศต่างๆ ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีพ่ งึ่ พาประเทศจีนเป็นหลัก จะได้รบั ผลกระทบมาก อาทิ
1) การท่องเทีย่ ว กว่า 30% ของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามายังประเทศไทยและกัมพูชาเป็นคนจีน
2) ด้านการค้า ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ มีความเชือ่ มโยงเป็นส่วนหนึง่
ของห่วงโซ่มลู ค่าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับจีน
แม้วา่ บางประเทศ เช่น ไทย และจีน จะเริม่ คุมสถานการณ์ได้บา้ งแล้ว แต่การระบาด
ในหลายประเทศใหญ่ๆ กลับทวีความรุนแรง และการบริหารจัดการสถานการณ์ฯ ยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร ประกอบกับยังไม่มีวัคซีน
ป้องกันและรักษาโรค จุดสิน้ สุดของสถานการณ์นจี้ งึ ยากทีจ่ ะคาดเดา
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ COVID-19 ไม่เพียงก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจโลก
แต่ยังสร้างความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ซึ่งภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงหลัง COVID-19 โดยการมองหาธุรกิจเซ็กเตอร์ใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสมกับแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต โดยแนวโน้มส�ำคัญทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ มีดงั นี้
1. พึง่ พา Supply Chain ในประเทศมากขึน้ เพือ่ ลดผลกระทบด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์ล่าช้า/หยุดชะงักทั่วโลก ซึ่งเห็นได้จากภาคอุตสาหกรรมมีการรวมศูนย์การผลิต
ในประเทศไทยและในหลายประเทศมากขึน้ เช่น ยานยนต์ บริษทั นิสสันมอเตอร์ประกาศ
ถอนการลงทุนจากสเปนและอินโดนีเซีย และขยายการผลิตในประเทศไทยแห่งเดียว เพือ่ ลด
ผลกระทบจาก Supply Chain ในหลายประเทศทีม่ ปี ญ
ั หา
นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมยางพาราที่ก�ำลังก้าวสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
มากกว่าการขายวัตถุดบิ ในรูปน�ำ้ ยาง ตัวอย่างส�ำคัญ คือ ถุงยางอนามัยทีบ่ ริษทั Thai Nippon
ก�ำลังก้าวขึน้ มาแข่งขันกับยักษ์ใหญ่อนั ดับ 1 ของโลกอย่าง Karex แห่งมาเลเซียทีม่ กี ารหยุดงาน
ทัง้ ประเทศในช่วงการระบาด COVID-19 (Cr. สคต.กัวลาลัมเปอร์) โดยในปี 2563 Thai Nippon
มีการผลิตเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นถึง 27% โดย 90% เป็นการส่งออกไปสหรัฐฯ ญีป่ นุ่ และจีน
เป็นหลัก ทัง้ นี้ การผลิตถุงยางอนามัยต้องใช้นำ�้ ยางฯ จากผูผ้ ลิตรายใหญ่ คือ ไทย มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ซึง่ มีแนวโน้มความต้องการถุงยางอนามัยเพิม่ ขึน้ สูงกว่า 10% ในช่วงวิกฤติ
การระบาดของ COVID-19 และคาดว่าในปี 2564 จะเพิม่ ขึน้ จากปี 2562 ถึง 18%
ข้อคิดเห็น ภาครัฐควรมองหาโอกาสในการส่งเสริมการผลิตสินค้าครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
กลางน�้ำ และปลายน�้ำในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก
2. กระแสการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ทีม่ แี นวโน้มยืด
เยือ้ ส่งผลให้บริษทั ต่างชาติบางรายทยอยย้ายฐานการผลิตออกจากจีน เพือ่ ลดความเสีย่ งจาก
การกีดกันทางการค้า/ก�ำแพงภาษีซงึ่ มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงระบบ Supply Chain
โลก และล่าสุดวิกฤติ COVID-19 ก็กระตุน้ ให้เกิดกระแสการย้ายฐานการผลิตฯ มีมากขึน้ (สคต.
เบอร์ลนิ ) โดยประธานคณะกรรมาธิการ EU ได้กล่าวว่า หลายบริษทั ของ EU ผูกติดกับระบบ
Supply Chain จีนมากเกินไป ซึง่ ฝรัง่ เศสและเยอรมันได้รว่ มกันริเริม่ โครงการดึงอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงกลับจากจีน เช่น ยา เวชภัณฑ์สู่ EU หรือประเทศอืน่ ส�ำหรับจีนเอง
ก็มนี โยบาย China plus one ในการกระจาย Supply Chain ออกนอกจีน (Cr. Fitch Solutions)
เพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบจากสงครามการค้า
ข้อคิดเห็น เป็นโอกาสทีด่ ขี องประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุน โดยเฉพาะใน EEC เพือ่
กระตุน้ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสาขาทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการสูง เช่น ยา เวชภัณฑ์ โลจิสติกส์ และอาหาร
3. ยุทธศาสตร์ China Plus One มีการกระจาย Supply Chain จีนสูอ่ าเซียนมากขึน้
COVID-19 กลับเป็นตัวประทุให้สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนมีแนวโน้มว่าจะกลับมารุนแรง
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อีกครัง้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการจีนกระจาย Supply Chain รวมถึงการย้าย
ฐานการผลิตสูอ่ าเซียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ หลีกเลีย่ งการตอบโต้ทางการค้า/
ก�ำแพงภาษีทจี่ ะเกิดขึน้ จากสงครามการค้าทีจ่ ะคาดว่าจะรุนแรงขึน้ ก่อน
การเลือกตัง้ ของสหรัฐฯ ในปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากระดับ
การพัฒ นาของประเทศในอาเซียนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การดึงดูด
การลงทุนของแต่ละประเทศในอาเซียนย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น
เวียดนามมีความได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูก ขณะทีไ่ ทยมีความได้เปรียบ
ด้านระดับทักษะแรงงานทีส่ งู อย่างไรก็ตาม การกระจายสายการผลิตของ
จีนสู่ อาเซียนเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนือ่ งจากภาคการผลิตของจีน
มีขนาด ใหญ่ โดยในปี 2561 มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
มีมูลค่าถึง 4.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จึงไม่สามารถย้ายฐานการผลิต
จ�ำนวนมากสูอ่ าเซียนได้ในเวลาอันสัน้
ข้อคิดเห็น หากรถไฟความเร็วสูงสายอิสานซึง่ เชือ่ มผ่านเวียงจันทน์
เปิดใช้บริการ จะช่วยลดอุปสรรคในการเชือ่ มระบบ Supply Chain กับ
จีนได้มาก
4. Social Distancing กับโอกาสใหม่ๆ การหลีกเลีย่ งการใกล้ชดิ กัน
ในชุมชน ท�ำให้ผู้ประกอบการอาจมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดจาก
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ในสหรัฐฯ หลายธุรกิจ
ขยายตัว ( Cr. สคต. ลอสแอนเจลลิส) เช่น จักรยาน (เพื่อหลีกเลี่ยง
การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน) อุปกรณ์ฟติ เนส ร้านโกรเซอรีใ่ นท้องถิน่
(เพือ่ หลีกเลีย่ งความแออัดในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่) และอุตสาหกรรม
DIY (Work From Home ท�ำให้มเี วลาซ่อมแซมบ้านมากขึน้ ) การท่องเทีย่ ว
ในโลกเส มื อน (Virtual Tourism) ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ ผูส้ งู วัยที่
ต้องการหลีกเลีย่ งการเดินทาง ทัง้ นี้ การท่องเทีย่ วในโลกเสมือนสามารถขยาย
สูก่ ารค้าของทีร่ ะลึกออนไลน์ได้อกี ด้วย
ข้อคิดเห็น Work From Home ก�ำลังจะกลายเป็น New Normal
ทั้งระดั บ องค์กรและพนักงาน เช่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชุม
ช่วยเพิ่ ม คุณภาพชีวติ พนักงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในครอบครัว
ซึง่ อาจเป็นบรรทัดฐานใหม่ของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งติดตาม
5. ความมัน่ คงด้านอาหารมีความส�ำคัญมากขึน้ ประเทศทีเ่ ป็นผูน้ ำ�
เข้าอาหารสุทธิ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลปิ ปินส์ตา่ งให้
ความส�ำคัญกับความมัน่ คงด้านอาหารมากขึน้ โดยเฉพาะในสถานการณ์
ทีร่ ะบบ Supply Chain ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง โดยมีแนวโน้มที่
แสวงหาความมัน่ คงด้านอาหารในรูปแบบต่างๆ มากขึน้ เช่น เพิม่ การผลิต
ในประเทศ ล งทุนการผลิตอาหารในประเทศเพื่อนบ้าน (เช่น บรูไน
ลงทุนด้า น ก ารเกษตร/ปศุสตั ว์ขนาดใหญ่ในตอนเหนือของออสเตรเลีย
และแสวงห า ค วามร่วมมือด้าน Contract Farming เช่น สิงคโปร์ทำ�
ความตกลง Contract Farming ด้านไข่ไก่กบั ยูเครน)
ข้อคิดเห็ น เป็นโอกาสดีส�ำหรับประเทศไทยที่เป็น Kitchen of
the World ในการขยายความร่วมมือด้านอาหารกับประเทศต่างๆ
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