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Editor s Note
วารสาร สนค.
สวัสดีท่านผู ้อ่านวารสาร TPSO Journal ทุกท่าน “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”
คงใช้ได้ดใี นช่ วงนี้ เพราะไทยก�ำลังเผชิ ญกับปั ญหามลพิษฝุ่ น PM2.5 และการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่ งได้แพร่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรา
ทุกคน ไม่เพียงเท่านัน้ ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทย และเศรษฐกิจของโลก ที่ก�ำลังฟื้ นตัว
จากปี ท่ผี ่านมาด้วยเช่ นกัน
ในฉบับนี้ เราได้นำ� สาระความรู ห้ ลากหลายให้แก่ทา่ นผู อ้ า่ นทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็นวิทยาการ
สมัยใหม่ 3D Printing ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบห่วงโซ่ อุปทานเดิมอย่างชัดเจน ตลาดอาหารทานเล่น
ในตะวันออกกลาง ตลาดใหม่ท่นี า่ สนใจของไทย และสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าไปจีนอย่างไร
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู ้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสาร TPSO Journal ตลอดมา
ในสถานการณ์เช่ นนี้ การร่วมแรงร่วมใจเสียสละเพื่อส่วนรวม และการรับผิดชอบต่อตนเอง
โดยการปฏิบตั ติ ามประกาศราชการอย่างเคร่งครัด จะท�ำให้คนไทยสามารถผ่านสถานการณ์นี้
ไปได้อย่างเข้มแข็ง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
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Getting Around with TPSO
กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้
สนค. หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการจัดท�ำฐานข้อมูล
“หน้ากากอนามัย” เมื่อวันจันทร์ที่
9 มีนาคม 2563 โดยมี นายบุณยฤทธิ์
กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นแนวทาง
การด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และทันต่อสถานการณ์ ซึง่ ภาคเอกชน
ทีใ่ ห้เกียรติเข้าร่วมประชุม ได้แก่ 7-11, Big C, Villa, Lotus, Makro, Tops, Family Mart,
The Mall, สมาคมร้านขายยา และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิ ช ย์ ยั ง ได้ จั ด Workshop
“หน้ากากท�ำมือ ดีต่อใจ ห่วงใยสุขภาพ” โดยได้รับเกียรติ
จาก นางสรัญญา กัลยาณมิตร มาเป็นวิทยากรสาธิตใน
การท�ำหน้ากากผ้า ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งส�ำหรับการน�ำไปใช้
ป้องกันตัวเองในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19
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3D Printing กับอนาคตของห่วงโซ่อุปทาน
: 3D Printing and Future Supply Chains

แนวคิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 หรือยุคโรงงานอัจฉริยะ (Smart
Factories) นับเป็นการปฏิวัติที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็น
วงกว้างต่อเศรษฐกิจทั้งในภาคการผลิต การค้า และบริการ โดยมีเทคโนโลยี
เป็นกลไกส�ำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (Three-Dimensional Printing : 3DP)
เป็นหนึ่งเทคโนโลยีส�ำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแนวทางใน
การผลิตสินค้า และการกระจายสินค้า เนือ่ งจากการตัง้ โรงงานผลิตในรูปแบบ
ดั้งเดิมจะค�ำนึงถึงต้นทุนการผลิต เช่น แรงงาน เป็นหลัก จากนั้นจึงกระจาย
สินค้านัน้ ๆ ไปในแต่ละพืน้ ทีต่ ามความต้องการของผูบ้ ริโภค ขณะทีเ่ ทคโนโลยี
3DP จะลดข้อจ�ำกัดในเรือ่ งการเลือกต�ำแหน่งทีต่ งั้ โรงงาน เนือ่ งจากปัจจัย
ในการผลิตจะมีเพียงเครื่องพิมพ์สามมิติ ไฟล์ดิจิทัล และวัสดุ/วัตถุดิบ
ในการขึ้นรูปวัตถุเท่านั้น
ในทศวรรษ 1990 เทคโนโลยี 3DP ถูกน�ำมาใช้ในการสร้างวัตถุตน้ แบบ
ในการผลิต ที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid
Prototyping) โดยการขึ้นรูปชิ้นงานทีละชั้น ในลักษณะแผ่นงาน 2 มิติ
ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งสมบูรณ์เป็นรูปแบบสามมิติ
ซึง่ มีขนั้ ตอนเดียวกันกับการผลิตแบบเพิม่ เนือ้ วัสดุ (Additive Manufacturing)
ซึ่งเป็นการขึ้นรูปวัสดุทีละชั้น ท�ำให้ไม่เกิดการสิ้นเปลืองของวัตถุดิบตั้งต้น
ในการผลิต เนื่องจากจะใช้วัตถุดิบพอดีกับความจ�ำเป็นในการขึ้นรูปวัตถุ
เท่านั้น
20 ปีให้หลัง เทคโนโลยี 3DP ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับวัตถุดิบ
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ โพลิเมอร์ ไนลอน เซรามิค
และเนื้อเยื่อของมนุษย์ ท�ำให้ 3DP เป็นมากกว่าการสร้างชิ้นงานต้นแบบ
โดยสามารถน�ำมาผลิตสินค้าได้จริง ซึ่งการผลิตแบบ 3DP มีข้อได้เปรียบ
หลายประการ โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าการผลิตแบบดัง้ เดิม ตัง้ แต่ขนั้ ตอน
ก่อนการผลิตทีจ่ ะมีความยืดหยุน่ สูง เนือ่ งจาก 3DP ท�ำให้สามารถทดลองและ
ปรับแต่งรูปแบบวัตถุได้ตามความต้องการ และในขั้นตอนการผลิตจริง 3DP
จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนและท�ำการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In
Time Production) รวมถึงการผลิตแบบน้อยชิ้นต่อครั้งได้ เทคโนโลยี 3DP
จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต สิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า และ
การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า

• การน�ำเทคโนโลยี 3DP มาใช้ในธุรกิจ

จากความสามารถในการรองรับวัสดุที่หลากหลาย 3DP จึงถูกน�ำไปใช้
ในการผลิตสินค้าหลายชนิด ตัง้ แต่รองเท้า ของเล่น อวัยวะส�ำหรับการปลูกถ่าย
เครื่องช่วยฟัง ชิ้นส่วนเครื่องบินและรถยนต์ ไปจนถึงที่อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ เริ่มน�ำเทคโนโลยี 3DP เข้ามาใช้ในการผลิตอะไหล่
และชิ้นส่วนรถยนต์ในปี 2016 ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดหาและการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์หรูหรา โดยบริษัทน�ำ 3DP มาใช้ในการผลิต
อะไหล่/ชิ้นส่วนรถยนต์ในปริมาณน้อย ให้พอดีกับความต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม และสามารถสร้างชิ้นส่วนได้เหมือนต้นแบบทุกประการภายใต้
เวลาการผลิตที่น้อยกว่า ซึ่งนับเป็นการลดต้นทุนของทั้งบริษัทและผู้ใช้งาน
นอกเหนือจากการผลิตเพือ่ ทดแทนอะไหล่รถยนต์ตามความต้องการเดิมแล้ว
ทางบริษัทยังน�ำ 3DP มาใช้พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น เช่น ฐานกระจกข้าง (Mirror
Base) โดยทดลองเพิม่ ขนาดของชิน้ ส่วนเล็กน้อย จนได้สนิ ค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การมองเห็นบนท้องถนนสูงสุด

• 3DP กับห่วงโซ่อุปทานการขนส่งในปัจจุบัน

แม้เทคโนโลยี 3DP อาจยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่การผลิตแบบดั้งเดิม
ได้อย่างสมบูรณ์ในระยะสั้น แต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ 3DP และ
การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตทีละน้อย จะส่งผลต่อ

รูปแบบการท�ำธุรกิจในหลายประการ อาทิ (1) การลดการผลิตและจัดเก็บสินค้าคงคลัง เนื่องจาก
เปลี่ยนจากการผลิตจ�ำนวนมากรูปแบบเดิม มาเป็นการผลิตตามค�ำสั่งซื้อหรือผลิตแบบทันเวลาพอดี
ซึ่งเป็นการผลิตตามความต้องการจริง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (Real Time Demand) มากกว่าการผลิต
ตามความต้องการที่คาดการณ์ (Expected Demand) (2) การเลือกท�ำเลที่ตั้งโรงงาน โดยแรงงาน
และความเชี่ยวชาญในการผลิตแต่ละสินค้า อาจมิได้เป็นปัจจัยดึงดูดที่ส�ำคัญเสมอไป เนื่องจาก 3DP
ท�ำให้สามารถผลิตได้ในทุกพืน้ ทีภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดด้านต้นทุนทีล่ ดลง ในอนาคตจึงอาจเกิดการย้ายฐาน
การผลิตจากประเทศที่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนต�่ำ ไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีความต้องการสินค้าสูง
(3) ต้นทุนการขนส่งสินค้าทีล่ ดลง เนือ่ งจากสามารถท�ำการผลิตได้ในทุกพืน้ ที่ ท�ำให้การขนส่งสินค้า
ขั้นกลางในห่วงโซ่มูลค่าลดลง ในขณะเดียวกัน ความต้องการบริการขนส่งวัตถุดิบส�ำหรับ
การพิมพ์สามมิตโิ ดยเฉพาะจะเพิม่ ขึน้ ซึง่ หากในอนาคต เทคโนโลยี 3DP แพร่หลายจนเกิดการผลิต
ในระดับครัวเรือนมากขึ้น ความต้องการบริการขนส่งประเภทนี้จะไม่กระจุกตัวอยู่เพียงภาคธุรกิจ
เท่านั้น แต่จะกระจายไปยังภาคครัวเรือนด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยี 3DP อย่างต่อเนื่องนี้จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของห่วงโซ่
อุปทานโลก จากรูปแบบปัจจุบันที่กระจายการผลิตแต่ละชิ้นส่วนในหลายประเทศแล้วน�ำมา
ประกอบกัน (Global Supply Chain) กลายเป็นห่วงโซ่อุปทานระดับท้องถิ่นที่แต่ละพื้นที่ผลิต
สินค้าขัน้ สุดท้ายชนิดเดียวกัน และเชือ่ มโยงกันในระดับโลก ผ่านการรับส่งไฟล์ดจิ ทิ ลั (Globally
Connected Local Supply Chain) ซึ่งท�ำให้การผลิตสินค้าไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านต้นทุนใน
รูปแบบเดิม อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้านีม้ าพร้อมกับความท้าทายในหลายด้าน อาทิ การคุม้ ครอง
และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนไป คือ ต้องการแรงงานที่
มีความรู/้ ทักษะเฉพาะด้านการควบคุม/ซ่อมแซม 3DP รวมถึงการเฝ้าระวังการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ผิดวัตถุประสงค์ เช่น น�ำ 3DP ไปใช้ผลิตอาวุธ
ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องจึงต้องร่วมมือกันเตรียมการรองรับความเปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลัง
เกิดขึ้นนี้อย่างเข้มแข็งไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ในส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้ก�ำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติ
เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน�ำเข้า โดยผู้น�ำเข้าต้องขึ้นทะเบียนและแจ้ง
รายละเอียดการน�ำเข้า ครอบครอง จ�ำหน่าย ให้เช่า กับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังการใช้
เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ จนอาจเกิดความเสียหายได้ ขณะที่การพัฒนานโยบายการค้าในอนาคต
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานโลกปัจจุบัน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงมองหาตลาดเพิ่มเติมควบคู่กันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากบทบาทของ 3DP
ที่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวเพื่อให้สามารถรับเทคโนโลยีและ
เกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม่ได้ ในฝั่งผู้ประกอบการซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงนีโ้ ดยตรง จ�ำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ ทักษะ รวมทัง้ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ให้สามารถรองรับการน�ำเทคโนโลยี 3DP เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำธุรกิจ ตลอดจนต้องก�ำหนด
กลุม่ เป้าหมายและตลาดทีม่ ศี กั ยภาพให้ชดั เจน เพือ่ ให้สามารถวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง
สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้
ที่มา: World Economic Forum, MATEC Web of Conferences
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Special Report
โดย : นางสาววริศรา คงวัธนา และ นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

แนวโน้มการค้าสินค้าอาหารทานเล่นของไทย
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1. ข้อมูลการค้าอาหารทานเล่นในไทย

2. ข้อมูลการส่งออกอาหารทานเล่นของไทยในตลาดตะวันออกกลาง

รูปภาพที่ 1: มูลค่าการค้าปลีกอาหารทานเล่นในไทย

รูปภาพที่ 3: การส่งออกสินค้าอาหารทานเล่นพิกัด 1905 ไปยังตลาด
ตะวันออกกลาง

จากข้อมูลปี 2019 ธุรกิจอาหารทานเล่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีมูลค่า
มากกว่า 139,400 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 12 ในช่วง
4 ปีข้างหน้า จากการที่ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพ
เป็นทางเลือกบ่อยขึ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ผู้บริโภคร้อยละ 26 ในประเทศไทย
รับประทานอาหารทานเล่นแทนมื้อเย็น ในขณะที่ผู้บริโภคร้อยละ 61 ทั่วโลก
ชื่นชอบการบริโภคอาหารทานเล่นในระหว่างมื้ออาหาร และร้อยละ 45 ของ
ผูบ้ ริโภคทัว่ โลกใส่ใจคุณค่าสารอาหารจากอาหารทานเล่นมากขึน้ ส่งผลให้ตลาด
อาหารทานเล่นของไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตเกือบร้อยละ 15 ในอีก 4 ปีขา้ งหน้า
ที่มูลค่ามากกว่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 105,000 ล้านบาท1 ข้อมูลบริษัท
Mintel ระบุมูลค่าการค้าปลีกอาหารทานเล่นในไทยในปี 2019 คาดว่าจะอยู่ที่
1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปภาพที่ 1)
โดยในปี 2017 มีส่วนแบ่งทางการตลาด (รูปภาพที่ 2)

รูปภาพที่ 2: ส่วนแบ่งทางการตลาดอาหารทานเล่นในไทยปี 2017

อาหารทานเล่น สามารถอยู่ในรูปแบบทั้งขนมปัง บิสกิต ฯลฯ รวมทั้ง
สามารถแปรรูปจากผักผลไม้ หรือธัญพืชได้ดว้ ย จากข้อมูลตัวเลขส่งออกของไทย
ไปยังตลาดตะวันออกกลาง ส�ำหรับสินค้าพิกัด 1905 ได้แก่ สินค้ากลุ่มขนมปัง
เพสทรี เค้ก บิสกิต และขนมจ�ำพวกเบเกอรี่อื่นๆ (Bread, pastry, cakes,
biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa;
communion ...) พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2019 ไทยส่งออก
สินค้าพิกดั 1905 ไปตะวันออกกลาง เป็นมูลค่า 11.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (มีสดั ส่วน
เพียงร้อยละ 2.5 ของการส่งออกสินค้าพิกัด 1905 จากไทยไปโลก) แต่เพิ่มขึ้น
จากปี 2015 ถึงร้อยละ 38 โดยมีตลาดส่งออกส�ำคัญ 5 อันดับแรก คือ
(1) ซาอุดิอาระเบีย (2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (3) อิสราเอล (4) บาห์เรน และ
(5) คูเวต มีสัดส่วนร้อยละ 55, 16, 11, 7 และ 3 ตามล�ำดับ การส่งออกไปยัง
5 ประเทศดังกล่าว มีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของการส่งออกสินค้าพิกดั 1905
จากไทยไปตะวันออกกลาง (รูปภาพที่ 3)

ที่มา: www.trademap.org

ทั้งนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลางมีการน�ำเข้าสินค้าพิกัด 1905 เป็นมูลค่าปีละ
ประมาณ 2,500-2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ ปัจจุบนั ถือว่าไทยยังส่งออกไปน้อยมาก
จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะสามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
มากขึ้น

3. แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างในภูมภิ าคตะวันออกกลาง

ที่มา: www.mintel.com
1 https://www.posttoday.com/economy/news/600244
04

ก่อนหน้านี้ธุรกิจอาหารทานเล่นขึ้นอยู่กับความสะดวกสบาย แต่ผู้บริโภคใน
วันนีก้ ำ� ลังมองหาทางเลือกอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมอาหารจากธรรมชาติ
มีส่วนแต่งเติมเพียงเล็กน้อย ซึ่งทราบที่ไปที่มาและจะท�ำให้อิ่มได้นานขึ้น รวมทั้ง
ช่ ว ยให้ ท� ำ ได้ ต ามเป้ า หมายของการได้ รั บ สารอาหารอย่ า งเพี ย งพอ ทั้ ง ต่ อ
การด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันและการออกก�ำลังกาย นอกจากนี้ จากการที่จ�ำนวน
ประชากรเพิม่ ขึน้ และมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุมากขึน้ ทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย ท�ำให้มคี วามใส่ใจ
ถึงความส�ำคัญในการมีไลฟ์สไตล์ทแี่ อคทีฟและมีสขุ ภาพทีด่ ี ผูบ้ ริโภคจึงมีความสนใจ
ทางเลือกในการบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกายมากขึ้น

จากบทวิเคราะห์เรือ่ ง โอกาสของอาหารทานเล่นเพือ่ สุขภาพในตะวันออกกลาง
“Opportunities for healthy snacks in the Middle East” จากแหล่งข้อมูล
บริษทั Mintel ระบุวา่ รัฐบาลและบริษทั ข้ามชาติในภูมภิ าคตะวันออกกลางพยายาม
ทีจ่ ะลดปริมาณน�ำ้ ตาล ไขมัน และโซเดียมในส่วนประกอบของอาหาร ท�ำให้เกิด
โอกาสส�ำหรับตลาดอาหารทานเล่นเพือ่ สุขภาพ (Healthy Snacks) โดยได้คาดการณ์
แนวโน้มของตลาดส�ำหรับอาหารทานเล่นเพือ่ สุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น2 ดังนี้
(1) คาดการณ์วา่ จะมีอาหารทานเล่นทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ ตาล ไขมัน และโซเดียม
ในระดับต�่ำมากขึ้นในตลาด ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของหน่วยงานภาครัฐใน
ภูมภิ าคตะวันออกกลางทีก่ ำ� หนดให้สนิ ค้าอาหารทานเล่นลดปริมาณน�ำ้ ตาล ไขมัน
และโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาประเทศซาอุดิอาระเบีย
(The Saudi Food and Drugs Authority : SFDA) และกระทรวงสาธารณสุขของ
ประเทศการ์ตา (Qatars Ministry of Public Health : MoPH) เป็นหน่วยงานของรัฐ
ล่าสุดทีร่ เิ ริม่ การลดปริมาณน�ำ้ ตาล ไขมัน และเกลือ ทัง้ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตภายใน
ประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งแผนงานดังกล่าวถูกน�ำมาใช้เพื่อต่อสู้กับ
ปัญหาโรคอ้วนของประชากรในภูมภิ าค นอกจากนี้ ในปี 2018 บริษทั ผูผ้ ลิตอาหาร
รายใหญ่ อาทิเช่น Kellogg’s, Arabia, Mars Saudi Arabia และ Nestle Middle
East ร่วมลงนามด้วยความสมัครใจในการลดปริมาณน�ำ้ ตาล ไขมัน และโซเดียม
ในผลิตภัณฑ์อาหารผ่านการปรับโครงสร้าง ทัง้ นี้ บริษทั ดังกล่าวยังให้คำ� มัน่ ทีจ่ ะ
แนะน�ำฉลากโภชนาการทีช่ ดั เจนขึน้ บนสินค้าภายในปี 2030
(2) ปรับเปลีย่ นจากอาหารทีใ่ ห้พลังงานต�ำ่ ไปสูอ่ าหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ผู้ผลิตอาหารทานเล่นควรจะปรับเปลี่ยนสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้านสุขภาพของผูบ้ ริโภค โดยน�ำเสนอสูตรอาหารทีเ่ น้นการมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
มากกว่าเพือ่ ลดน�ำ้ หนัก ยกตัวอย่างเช่น บริษทั ผลิตอาหารสัญชาติฮงั การี Felfoldi
น�ำเสนอภัณฑ์ใหม่ทเี่ ป็นอาหารว่างจากชีส (cheese snacks) ชือ่ ว่า Lets Cheese!
ในตลาดตะวันออกกลาง โดยมีสว่ นผสมร้อยละ 100 จากชีสแท้ แต่ใช้การอบแทน
การทอด ประกอบไปด้วยโปรตีน 25 กรัม ซึง่ เป็นแหล่งพลังงานชัน้ ดีของแคลเซียม
และซีลเี นียม ทัง้ นี้ ผูผ้ ลิตระบุวา่ สินค้ามีเป้าหมายเพือ่ ผูบ้ ริโภคอายุนอ้ ยทีต่ ระหนัก
ถึงสุขภาพเป็นส�ำคัญ ทีผ่ า่ นมา แม้วา่ อาหารทานเล่นทีผ่ า่ นการแปรรูปอย่างซับซ้อน
จะเป็นที่นิยมอย่างมากในตะวันออกกลาง แต่ก็ยังมีโอกาสส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง Let’s Cheese! ทีน่ ำ� เสนอทัง้ ด้านคุณค่าทางอาหารและ
ส่วนประกอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
นอกเหนือจากบริษทั Felfoldi แล้ว Taqa เบเกอรีส่ ญ
ั ชาติเลบานอน ได้นำ�
แนวคิดของการ “ท�ำขนมทีป่ ราศจากความผิด” มาใช้ โดยค�ำว่า “Taqa” หมายถึง
พลังงานในภาษาอาราบิก สอดคล้องกับภารกิจของบริษทั ทีต่ อ้ งการจะเป็นผูน้ ำ� ในตลาด
ตะวันออกกลางส�ำหรับสินค้าอาหารว่างทีด่ ตี อ่ สุขภาพ สะดวก และรับประทานง่าย
โดยขนมชือ่ “Taqabars” มีสว่ นผสมร้อยละ 100 จากธรรมชาติ ได้แก่ ข้าวโอ๊ต
ข้าวไรน์ ธัญพืช และสารให้ความหวานจากผลอินทผาลัมและน�ำ้ ตาลอ้อย ทัง้ นี้ Taqa
ระบุว่าที่ผ่านมา ตลาดในประเทศเลบานอนมุ่งเน้นสินค้าที่ให้พลังงานน้อยและ
ช่วยลดน�ำ้ หนัก ดังนัน้ Taqa จึงหวังว่าผลิตภัณฑ์ลา่ สุดจะปรับเปลีย่ นแนวทางตลาด
ให้มงุ่ เน้นไปทีส่ ขุ ภาพและประโยชน์ทางโภชนาการมากขึน้
(3) การประชาสัมพันธ์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์จะมีมากขึ้น การใช้โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มในการให้ความรู้แก่
ผู้บริโภคอายุน้อย เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพอาจส่งผลดีต่อปัญหา
โรคอ้วนในภูมภิ าคโดยเฉพาะในเด็ก จากการส�ำรวจพบว่าเด็ก 9 ใน 10 คน ในประเทศ
ซาอุดอิ าระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช้เวลาเฉลีย่ 2.5 ชัว่ โมงต่อวัน เล่นสมาร์ทโฟน
และอุปกรณ์แท็บเล็ต นอกจากนี้ จากแบบสอบถามออนไลน์ จัดท�ำโดย YouGov
Omnibus พบว่าการเพิ่มมากขึ้นของอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
ของเด็ก เป็นสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้เกิดโรคอ้วนในเด็กในประเทศซาอุดอิ าระเบียและ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทัง้ นี้ ร้อยละ 69 ของพ่อแม่ในทัง้ สองประเทศ ตระหนักดีถงึ
ความเชือ่ มโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีอย่างมากเกินไปกับโรคอ้วนในเด็ก ผลการศึกษาฯ
ยังระบุว่ามีพ่อแม่จ�ำนวนมากขึ้นที่สนับสนุนให้เด็กๆ ออกก�ำลังกายในพื้นที่โล่ง

ภายนอกอาคารมากขึน้ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับโภชนาการ และจ�ำกัดระยะเวลา
การจ้องสายตาอยูห่ น้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
บริษทั Nestle ก็เป็นอีกหนึง่ บริษทั ผลิตอาหารเจ้าใหญ่ของโลกทีใ่ ห้การสนับสนุน
เด็กๆ ให้บริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพ เมือ่ เร็วๆ นี้ บริษทั Nestle เป็นเจ้าภาพจัด
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิ (Workshop) การกินและปรุงอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพให้กบั เด็กๆ ใน
ประเทศอิยปิ ต์ โมรอคโค ซาอุดอิ าระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของภารกิจระดับโลกของบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการจะช่วยให้เด็กๆ มีชวี ติ ทีม่ สี ขุ ภาพดีขนึ้
ภายในปี 2030 นอกจากนี้ Nestle ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ ผักผลไม้ธญ
ั พืชทีอ่ ดุ มไป
ด้วยไฟเบอร์ ลดน�ำ้ ตาล เกลือ และไขมันอิม่ ตัว ในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อีกด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับการกินเพือ่ สุขภาพ ท�ำให้เกิดโอกาสที่
แบรนด์ของสินค้าต่างๆ จะเป็นพันธมิตรกับผูม้ อี ทิ ธิพลของโซเชียลมีเดียมากขึน้ เช่น
บล็อกเกอร์ตา่ งๆ เป็นต้น จากการศึกษาของ YouGov พบว่าร้อยละ 68 ของผูบ้ ริโภค
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุว่าการตัดสินใจรับประทานอาหารของ
พวกเขานัน้ ได้รบั อิทธิพลจากนักชิมในโซเชียลมีเดีย ในขณะเดียวกันร้อยละ 70
ใช้สมาร์ทโฟน เพื่อติดตามผู้มีอิทธิพลด้านอาหารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น Facebook YouTube และ Instagram
โอกาสส�ำหรับอาหารทานเล่นทีด่ ตี อ่ สุขภาพ (Healthy snacks) ยังมีอยูม่ ากใน
ภูมภิ าคตะวันออกกลาง หลังมีความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม
ความพยายามลดส่วนผสมที่ไม่พึงประสงค์ในอาหารแปรรูป ทั้งนี้ ภูมิภาค
ตะวันออกกลางได้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลงของอาหารทานเล่นทีผ่ า่ นการแปรรูป
อย่างซับซ้อน ไปยังผลิตภัณฑ์ทดี่ กี ว่าซึง่ ให้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ต่อสู้
กับการเพิม่ ขึน้ ของอัตราประชากรทีม่ แี นวโน้มจะเป็นโรคอ้วน โดยมีหลายบริษทั ที่
ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตอาหารทานว่างเพื่อสุขภาพ และ
แพร่กระจายความตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในหมูผ่ บู้ ริโภคทีม่ อี ายุนอ้ ยมากขึน้

4. ข้อเสนอแนะการปรับตัวของธุรกิจส่งออกอาหารทานเล่นไทยใน
ตลาดตะวันออกกลาง

(1) ปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของอาหารทานเล่นให้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สุขภาพมากขึน้ โดยอาจพิจารณาน�ำผักผลไม้มาแปรรูปเป็นอาหารทานเล่น เช่น
การอบแห้ง การใช้เป็นส่วนประกอบร่วมกับธัญพืชในการผลิต snack bar เป็นต้น
เพือ่ ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคทีม่ อี ายุนอ้ ยและผูส้ งู อายุซงึ่ ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพมากขึน้
(2) ส่งเสริมการผลิตอาหารทานเล่นเพือ่ สุขภาพ ด้วยการลดปริมาณน�ำ้ ตาล
ไขมัน และโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารผ่านการปรับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้
ต้องแนะน�ำคุณประโยชน์ดังกล่าวผ่านฉลากโภชนาการที่ชัดเจนขึ้นบนตัวสินค้า
เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือและผูบ้ ริโภคมัน่ ใจได้วา่ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
(3) ให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สนิ ค้าอาหารทานเล่นทีด่ ี
ต่อสุขภาพทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เด็กๆ ให้พอ่ แม่รบั ทราบถึงคุณประโยชน์ทมี่ สี ว่ นช่วย
ในการเจริญเติบโตของเด็กๆ ผ่านสื่อออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียมากขึน้ เพราะ
คนรุน่ ใหม่เข้าถึงข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางนีเ้ ป็นส�ำคัญ รวมทัง้ ให้ความเชือ่ ถือใน
ตัวสินค้าที่มีผ้นู �ำเสนอเป็นบุคคลที่มีชอื่ เสียง หรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านนัน้ ๆ
เป็นอย่างมาก
(4) กระจายตลาดส่งออกไปยังประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคตะวันออกกลางมากขึน้
เช่น อิรกั ทีม่ กี ารน�ำเข้าสินค้าพิกดั 1905 มากทีส่ ดุ อันดับ 2 ของตะวันออกกลาง
รองจากซาอุดอิ าระเบีย แต่ไทยยังส่งออกไปน้อย

2Amrin Walii. Opportunities for healthy snacks in the Middle East, April 2019.
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Special Report
โดย : กลุ่มพัฒนาแบบจ�ำลองและเครื่องมือชี้วัด กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

ผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ต่อการส่งออกของไทย

ในจังหวะที่ประเด็นสงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน ยังไม่จางหายไป โลกของเราก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่นับว่าเป็น
ปัจจัยด้านลบที่ยากจะควบคุม เมื่อเทียบกับกรณีของสงครามการค้า โดยการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีจุดเริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei)
สาธารณรัฐประชาชนจีน และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว จนรัฐบาลจีนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด พร้อมประกาศปิดการคมนาคมและ
ห้ามเดินทางเข้า - ออก เมืองอู่ฮั่นและอีกหลายเมือง รวมทั้งระงับไม่ให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงแต่จะฉุดรั้งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีน แต่ส่งผลกระทบรุนแรงถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน ในส่วนของประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบจากสงครามการค้าและภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยและจีนมีความเชื่อมโยงทั้งช่องทางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเป็นหลัก
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ศกึ ษาสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 เทียบกับการเกิดโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome
- SARS) ในอดีต (ปี 2545 - 2546) พบว่าช่วงทีโ่ รคซาร์ส ภาคการท่องเทีย่ วของไทยได้รบั ผลกระทบ แต่ภาคการส่งออกไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก ประกอบกับในขณะนัน้
เศรษฐกิจโลก จีน และไทย มีอตั ราการขยายตัวทีด่ ี โดยไทยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการลงทุน การบริโภคภาคเอกชน และการส่งออกเป็นส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อาจแตกต่างกัน เศรษฐกิจจีนในขณะที่เกิดโรคระบาดซาร์สมีขนาดเพียงร้อยละ 8 ของเศรษฐกิจโลก แต่ปัจจุบันมี
ขนาดถึงร้อยละ 19 ของเศรษฐกิจโลก เป็นอันดับสองรองจาก
สหรัฐอเมริกา และเป็นผูผ้ ลิตสินค้าทีส่ ำ� คัญของโลก การชะงักงัน
ของกระบวนการผลิตในจีนจะกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง
สถาบั น วิ จั ย Economic Intelligence Unit (EIU)
คาดการณ์วา่ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
สามารถคลี่คลายภายในเดือนมีนาคม จะท�ำให้ GDP ที่แท้จริง
ของจีนในปี 2563 ปรับลดลงจากร้อยละ 5.9 เป็นร้อยละ 5.4
แต่ถ้าหากยืดเยื้อตลอดปี อาจส่งผลให้ GDP ที่แท้จริงของจีน
ลดลงต�่ำกว่าร้อยละ 4.5 จึงคาดว่าสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยมากกว่าในช่วงที่เกิดโรคซาร์ส

ที่มา : International monetary Fund
06

โครงสร้างการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนประกอบด้วย (1) สินค้าเกษตรกรรม
ร้อยละ 21.0 (2) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 3.9 (3) สินค้าอุตสาหกรรม
ร้อยละ 71.6 และ (4) สินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 3.5 โดยในปี 2562 การส่งออก
สินค้าไทยไปจีนมีมูลค่า 29,172 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.78 เนื่องจาก
ผลกระทบจากสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกครึง่ หลังของปี 2562 มีสญ
ั ญาณ
ฟื้นตัว โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2562 การส่งออกไปจีน ขยายตัวร้อยละ 7.3 สูงสุด
ในรอบ 18 เดือน

ตาราง : โครงสร้างการส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนรายมณฑลและรูปแบบการขนส่ง
สินค้า

โครงสร้างการส่งออกไปรายมณฑล

การขนส่ง

ทุเรียนสด

เซินเจิ้น (Shenzhen) ร้อยละ 50.5
หนานหนิง (Nanning) ร้อยละ 40.4
ไม่มีอู่ฮั่น (Wuhan)

รถยนต์ (ร้อยละ 94.5)
เรือ (ร้อยละ 4.3)
เครื่องบิน (ร้อยละ 1.2)

ยางพารา

ชิงเต่า (Qingdao) ร้อยละ 50.0
จี่หนาน (Jinan) ร้อยละ 10.4
อู่ฮั่น (Wuhan) ร้อยละ 0.002

เรือ (ร้อยละ 99.9)
รถยนต์ (ร้อยละ 0.1)

เซินเจิ้น (Shenzhen) ร้อยละ 51.7
ผลิตภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ร้อยละ 24.9
มันส�ำปะหลัง ไม่มีอู่ฮั่น (Wuhan)

เรือ (ร้อยละ 99.4)
รถยนต์ (ร้อยละ 0.6)

เซินเจิ้น (Shenzhen) ร้อยละ 52.2
หวงผู่ (Huangpu) ร้อยละ 16.0
กว่างโจ ร้อยละ 7.2
อู่ฮั่น (Wuhan) ร้อยละ 5.3

เรือ (ร้อยละ 99.8)
รถยนต์ (ร้อยละ 0.2)

ข้าว

ชิงเต่า (Qingdao) ร้อยละ 17.8
กว่างโจว (Guangzhou) ร้อยละ 16.7
น�้ำตาลทราย ต้าเหลียน (Dalian) ร้อยละ 13.2
มหานครเทียนจิน (Tianjin) ร้อยละ 12.2
อู่ฮั่น (Wuhan) ร้อยละ 0.7

เรือ (ร้อยละ 99.6)
รถยนต์ (ร้อยละ 0.3)

มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ร้อยละ 36.3
ผลิตภัณฑ์ข้าว หนานหนิง (Nanning) ร้อยละ 25.8
สาลีและอาหาร เซินเจิ้น (Shenzhen) ร้อยละ 11.8
ส�ำเร็จรูปอื่น ๆ ไม่มีอู่ฮั่น (Wuhan)

เรือ (ร้อยละ 93.7)
เครื่องบิน (ร้อยละ 3.6)
รถยนต์ (ร้อยละ 2.7)

เซิยเจิ้น (Shenzhen) ร้อยละ 69.2
ไก่สดแช่เย็น คุนหมิง (ร้อยละ 12.2)
แช่แข็ง
ไม่มีอู่ฮั่น (Wuhan)
ที่มา : GTA ค�ำนวณโดย ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เรือ (ร้อยละ 100)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ล่าสุด การส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2563 กลับมา
ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ที่ร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกไปตลาดจีนขยายตัว
ได้ดี ทีร่ อ้ ยละ 5.2 เป็นสัญญาณการฟืน้ ตัวทีด่ ี แสดงถึงความตึงเครียด
ของสงครามการค้าคลี่คลายลง ในขณะที่ผลกระทบของไวรัส
โควิด-19 ยังไม่เห็นชัดในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่ามูลค่า
การส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2563 น่าจะสะท้อนผลกระทบที่
ชัดเจนขึ้น
ในเบื้องต้น การส่งออกได้รับผลกระทบด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์มีการปิดด่านบางด่าน ซึ่งได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการ
ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม
มีความล่าช้าเนือ่ งจากจีนมีมาตรการทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ในการตรวจสอบ
ตูค้ อนเทนเนอร์ โดยสินค้าเกษตรของไทยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ อาทิ
มันส�ำปะหลัง ข้าว ยางพารา ผลไม้ ทีถ่ กู ยกเลิกหรือชะลอค�ำสัง่ ซือ้
ทั้งนี้ ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังเมืองส�ำคัญๆ
ของจีน เช่น เซินเจิ้น (Shenzhen) หนานหนิง (Nanning)
ชิงเต่า (Qingdao) และมหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) เป็นต้น
โดยสินค้าส่วนใหญ่จะขนส่งทางเรือเป็นหลัก ยกเว้นทุเรียนสด
ที่ขนส่งทางรถยนต์
อย่างไรก็ดี คาดว่าในระยะเวลาอันใกล้ รัฐบาลจีนจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ พร้อมกับ
ทยอยออกมาตรการเพื่ อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ
ประกอบกั บ ภาครั ฐ ของไทยที่ มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว อาทิ ทูตพาณิชย์มี
การติดตามและรายงานสถานการณ์ในจีนอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ปัญหาอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้า การส่งเสริมการค้าออนไลน์
ผ่านแพลตฟอร์มของจีนเพือ่ เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าชาวจีน
การเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมประขาสัมพันธ์เพื่อส่งออกสินค้าไทย
ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าไทยมีโอกาสกลับมาส่งออกในปริมาณที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าที่
ไทยมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ภาพรวม เศรษฐกิจโลกและการลงทุนของไทยทีช่ ะลอตัว
นอกจากจะได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกแล้ว ส่วนหนึง่ มา
จากความกังวลของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID -19 ซึ่งส่งผลกระทบทางตรงต่อ
การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ในขณะที่ผลกระทบทาง
อ้อมท�ำให้รายได้ของภาคธุรกิจ ทัง้ การท่องเทีย่ ว การขนส่ง
การค้าปลีกและการค้าส่ง การผลิตและบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องลดลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท�ำให้เงินเฟ้อในเดือนนี้
ชะลอตัวอยู่ในระดับต�่ำกว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาเครื่องชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง พบว่า ยังมี
สัญญาณทีด่ ี ทัง้ ด้านรายได้และการใช้จา่ ย อาทิ ราคาสินค้า
เกษตรส�ำคัญ โดยเฉพาะปาล์มน�ำ้ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ทีร่ อ้ ยละ 105.34 สอดคล้องกับรายได้เฉลีย่ ของเกษตรกรที่
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน นอกจากนี้ รายได้จากการเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) ทีเ่ ก็บจากการบริโภคในประเทศ และดัชนีอปุ โภคบริโภคภาคเอกชนก็ยงั คงขยายตัว
ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งออกก็กลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในรอบ 5 เดือน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ
ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เท่ากับ 102.70 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.74 (YoY) ตามการสูงขึ้นของ หมวดอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ร้อยละ 2.04 สูงขึน้ ทุกกลุม่ สินค้า
ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 7.77
(ข้าวสารเหนียว) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ สูงขึ้นร้อยละ
2.44 (เนือ้ สุกร กระดูกซีโ่ ครงหมู ปลานิล) จากความต้องการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.0 จากภาวะ
ภัยแล้งเป็นส�ำคัญ โดยผักสด สูงขึ้นร้อยละ 3.46 (ผักคะน้า
กระเทียม ผักบุ้ง ขิง หัวหอมแดง) และผลไม้สด สูงขึ้น
ร้อยละ 1.32 (ฝรั่ง กล้วยน�้ำว้า สับปะรด ส้มเขียวหวาน)
ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.95 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด
นมเปรีย้ ว) เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้ ร้อยละ 2.56 (น�ำ้ มันพืช
มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น�้ำปลา ซอสหอยนางรม) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.31 (น�้ ำ อั ด ลม น�้ ำ หวาน เครื่ อ งดื่ ม รสช็ อ กโกแลต)
อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึน้ ร้อยละ 0.80 และ 0.49 ตามล�ำดับ
(กับข้าวส�ำเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวแกง/ข้าวกล่อง)
ขณะทีห่ มวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ลดลงร้อยละ 0.01 จากการลดลง
ของหมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่ สาร ร้อยละ 0.48 ตามราคาขายปลีก
น�้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท (ยกเว้นก๊าซยานพาหนะ (LPG)) และการสื่อสาร
(เครือ่ งรับโทรศัพท์มอื ถือ) และหมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ
0.01 (เสื้อยืดบุรุษ รองเท้าหุ้มส้นหนังสตรี เสื้อยกทรงสตรี) ส่วนสินค้าและ
บริการทีป่ รับตัวสูงขึน้ ได้แก่ หมวดเคหสถาน สูงขึน้ ร้อยละ0.22 (ค่าเช่าบ้าน
น�ำ้ ยารีดผ้า ผงซักฟอก) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึน้
ร้อยละ 0.38 (ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและบ�ำรุงผิว น�ำ้ ยาระงับกลิน่ กาย โฟมล้างหน้า)
และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึน้ ร้อยละ 0.52 (ค่าเดินทาง
ไปเยี่ยมญาติและท�ำบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) รวมทั้ง
ค่าโดยสารสาธารณะปรับสูงขึน้ ส่วนหมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์
โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ลดลงร้อยละ
0.08 (MoM) และเฉลี่ย 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ
0.89 (AoA)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 101.2 เมื่อเทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (YoY) ขยายตัวเป็นบวก ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 2 หลังจากที่หดตัวมา 8 เดือน ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้า
ในหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 5.3 ได้แก่ กลุ่มผลผลิตการเกษตร
(ข้าวเปลือกเหนียว อ้อย ผักสด (ข้าวโพดฝักอ่อน ผักคะน้า) ผลไม้ (องุ่น
กล้วยหอม) ปริมาณผลผลิตลดลงเนือ่ งจากหลายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกประสบภัยแล้ง
ปาล์มสด ราคาปรับสูงขึ้นตามมาตรการของรัฐเป็นส�ำคัญ) กลุ่มสัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ (สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่) ตามความต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ส�ำหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลังสด และกุ้งแวนนาไม ส่วนสินค้าส�ำคัญที่ปรับลดลง
ตามราคาตลาดโลกและวัตถุดิบ ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลง
ร้อยละ 4.0 (ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก)) และหมวดผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 กลุ่มน�้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ สายไฟ) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น) และกลุ่มสิ่งทอ
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.4 (MoM) และเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 105.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) ลดลงต่อเนือ่ งตัง้ แต่กลางปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ลดลงร้อยละ 9.4
ตามราคาตลาดโลก ประกอบกับความต้องการใช้ในประเทศลดลง โดยเฉพาะ
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.2 (คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ)
เนือ่ งจากภาวะการค้าชะลอตัว และการแข่งขันสูง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1
(ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) ซึง่ สอดคล้องกับปริมาณการจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์ในประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สินค้าในหมวดกระเบื้อง
สูงขึน้ ร้อยละ 1.7 (กระเบือ้ งแกรนิต) ตามต้นทุน หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) ราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นปี 2562 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (สีเคลือบน�้ำมัน
สีรองพื้นปูนและสีรองพื้นโลหะ) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ท่อร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์พีวีซี) หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3
(อ่างล้างหน้าเซรามิก กระจกเงา ที่ใส่สบู่)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.2 (MoM) และเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.9 (AoA)
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดัชนีความเชือ่ มัน่
ผู้บริโภคโดยรวม ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.1 จากระดับ
44.1 ในเดือนก่อนหน้า ลดลงทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน
ปรับตัวลดลงจากระดับ 38.9 มาอยู่ที่ระดับ 38.2 และดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตปรับตัวลดลงจากระดับ 47.6
มาอยู่ที่ระดับ 46.4 เป็นที่น่าสังเกตว่า ความเชื่อมั่นโดยรวม
ของกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับตัว
ดีขึ้น ในขณะที่กลุ่มอาชีพและภาคอื่นๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม
ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวม ที่อยู่ในระดับต�่ำกว่า 50 สาเหตุหลัก
น่ า จะมาจากความกั ง วลต่ อ สถานการณ์ ไ วรั ส COVID-19
ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ พฤติ ก รรมและวิ ถี ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของ
ประชาชน รวมทัง้ ยังกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง
ทัง้ ในภาคการท่องเทีย่ ว ภาคการขนส่ง ภาคการค้าและการบริการ
ภาคการผลิตและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มปี 2563
เงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มีปัจจัยบวกจากราคาสินค้าเกษตรที่ได้รับอิทธิพลจากภัยแล้ง และราคาน�้ำมันที่เริ่มทรงตัวในช่วงแรกก่อนจะเริ่มผันผวนใน
ทิศทางที่ลดลงในระยะต่อมา ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อรายได้ ก�ำลังซื้อ และความต้องการสินค้า
และบริการ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวน่าจะส่งผลให้เงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีแรกอาจต�่ำกว่าการคาดการณ์ (ต�่ำกว่า 0.8) อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ดังกล่าวปรับตัวดีขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของปี ผนวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่เริ่มทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ภัยแล้งยังคงมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างมากในปีนี้
น่าจะท�ำให้เงินเฟ้อในครึ่งหลังของปี มีโอกาสกลับเข้าสู่กรอบคาดการณ์ได้ ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.4 - 1.2
(ค่ากลางอยู่ที่ 0.8) ซึ่งอาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณ์เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในระยะต่อไป
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : มกราคม 2563
การส่งออก การส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2563 มีมลู ค่า 19,626 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3.4 กลับมาเป็นบวกในรอบ 6 เดือน จากการส่งออกน�ำ้ มัน
เพิม่ ขึน้ หลังจากโรงกลัน่ เริม่ กลับมาเปิดท�ำการ และการส่งออกทองค�ำทีส่ งู ขึน้ ตามราคา
ตลาดโลก ขณะทีก่ ารส่งออกของประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคหดตัว สะท้อนให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งของพืน้ ฐานการส่งออกไทยทีส่ ามารถกระจายตัว (Diversification)
ได้ดที งั้ ในด้านสินค้าและตลาด ท�ำให้สามารถประคองตัวได้จากปัจจัยความท้าทาย
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเศรษฐกิจโลก เมือ่ หักทองค�ำและน�ำ้ มันการส่งออกหดตัวร้อยละ 0.6
ด้านการน�ำเข้าเดือนมกราคม 2563 หดตัวร้อยละ 7.9 จากฐานสูงของการน�ำเข้าอาวุธ
เพือ่ ซ้อมรบในเดือนมกราคมปีกอ่ น และการน�ำเข้าทองค�ำทีล่ ดลง เมือ่ หักทองค�ำ น�ำ้ มัน
และอาวุธ การน�ำเข้าหดตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.2 อย่างไรก็ดี การน�ำเข้าสินค้าทุนขยายตัว
ร้อยละ 5.8 ในกลุม่ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบทีร่ อ้ ยละ 18.7 สูงสุดในรอบ 2 ปี
แม้วา่ การส่งออกขยายตัวจากน�ำ้ มันและทองค�ำ และยังไม่เห็นผลกระทบจาก
โรคไวรัส Covid-19 แต่สามารถสะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวของการส่งออกจาก
การลงนามข้อตกลงทางการค้าระยะแรก (Phase-1 Deal) ระหว่างจีนและสหรัฐฯ
โดยผลกระทบจากสงครามการค้าต่อการส่งออกไทยเริม่ ลดลง นอกจากนี้ ไทยยังได้
ประโยชน์จากการทีม่ สี นิ ค้ากลุม่ ใหม่ๆ ทีข่ ยายตัวได้ดอี ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าเกษตรอาหาร และสินค้าจาก SMEs เช่น ผลไม้ ไก่ สิง่ ปรุงรสอาหาร อาหาร
สัตว์เลีย้ ง นมและผลิตภัณฑ์นม เครือ่ งดืม่ เครือ่ งส�ำอาง เฟอร์นเิ จอร์ ของตกแต่งบ้าน
รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมทีก่ ลับมาฟืน้ ตัว เช่น เครือ่ งปรับอากาศ โดยคาดว่าสินค้า
ข้างต้นจะช่วยเสริมการส่งออกไทยต่อไปในอนาคต และเป็นประโยชน์กบั เกษตรกร
ผูผ้ ลิต และผูส้ ง่ ออกรายย่อย
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญ มีสญ
ั ญาณการฟืน้ ตัวชัดเจนมากขึน้ การส่งออกไป
ตลาดส�ำคัญๆ หลายตลาดกลับมาขยายตัว โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัว
ร้อยละ 3.1 เนือ่ งจากการส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.0 และสหภาพยุโรป (15)
ขยายตัวร้อยละ 0.6 ตามล�ำดับ การส่งออกไปตลาดศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 0.6
เป็นผลมาจากการส่งออกไปตลาดจีนทีข่ ยายตัวร้อยละ 5.2 และตลาดอาเซียน (5)
กลับมาขยายตัวร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปตลาดเอเชียใต้ และ CLMV
ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.6 และ 0.7 ตามล�ำดับ ส�ำหรับตลาดศักยภาพระดับรองหดตัว
ทีร่ อ้ ยละ 6.6 ตามการส่งออกไปตลาดทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และ
รัสเซียและกลุม่ ประเทศ CIS ทีห่ ดตัวร้อยละ 16.0 14.2 4.1 และ 0.9 ตามล�ำดับ
ขณะทีก่ ารส่งออกไปตะวันออกกลางขยายตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 2.0
แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563
ในระยะต่อไป เศรษฐกิจโลกและการส่งออกไทยยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจาก
สถานการณ์ไวรัส Covid-19 ทีช่ ะลอการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมถึง
ปัจจัยเสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ และราคาน�ำ้ มันทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีน
มีการด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม โดยจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส Covid-19 รายวัน
ในจีนเริม่ ลดลง จึงคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในไม่ชา้ และประเมินว่า
ทางการจีนจะทยอยออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้ โดยกระทรวง
พาณิชย์ได้หารือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ในด้านการส่งออกและในประเทศ และอยูร่ ะหว่าง
การเสนอมาตรการให้รฐั บาลพิจารณาต่อไป ในขณะเดียวกัน ผูส้ ง่ ออกและผูผ้ ลิตไทย
ควรมุง่ เน้นการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอาหารและเกษตร ทีจ่ ะ
มีความต้องการมากขึน้ หลังปัญหาไวรัสคลีค่ ลาย โดยภาครัฐจะหามาตรการรองรับและ
ช่วยเหลือในระหว่างนี้ เพือ่ มิให้มอี ปุ สรรคทางการค้าในระยะต่อไป ส�ำหรับประเด็น
ค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มอ่อนค่าลงตัง้ แต่ชว่ งต้นปี อาจช่วยลดแรงกดดันส�ำหรับสินค้า
ที่มีการแข่งทางด้านราคาสูงได้บ้าง อย่างไรก็ดี ผูส้ ง่ ออกควรท�ำประกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลีย่ นร่วมด้วยเพือ่ หลีกเลีย่ งปัจจัยลบในช่วงทีม่ คี วามผันผวนสูง
ส�ำหรับการส่งเสริมการส่งออกในปี 2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์) มีแผนน�ำคณะกระทรวงพาณิชย์และ
ภาคเอกชนเดินทางไปเปิดตลาด ตามกลยุทธ์ รักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟืน้ ฟู
ตลาดเก่า อย่างน้อย 18 ประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย อังกฤษ
เยอรมนี และออสเตรเลีย และประเทศอืน่ ๆ ในเอเชีย อาทิ เวียดนาม กัมพูชา บังกลาเทศ
อินเดีย เป็นต้น เพื่อผลักดันการส่งออกและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับไทย และ
ในระยะยาว กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA)
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว ได้แก่ ไทย-ตุรกี (คาดว่าจะเสร็จสิน้ ปี 2563)
ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ศรีลังกา และเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเจรจา FTA
ในอนาคต เพือ่ ขยายฐานตลาดส่งออกให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
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หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

ม.ค. 2563
Jan 2020

ม.ค. – ธ.ค. 2562
Jan-Dec 2019

19,625.7
3.35 %
21,181.4
-7.86 %

246,244.5
-2.65 %
236,639.9
-4.66 %

-1,555.7

+9,604.6

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 63

สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วน
ประกอบ
อัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป

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

มูลค่า
ประเทศ (ล้าน USD)

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

2,057.77

-3.41

10.49

สหรัฐฯ

2,560.32

9.95

13.05

1,740.22

115.54

8.87

จีน

2,106.82

5.23

10.73

1,452.84

1.90

7.40

ญีป่ นุ่

1,985.99

-2.55

10.12

937.77
670.15

7.32
5.88

4.78
3.41

สิงคโปร์
เวียดนาม

912.14
851.60

65.65
-7.92

4.65
4.34

จีน

มูลค่า
(ล้าน USD)
5,038.93

Δ
(%YoY)
8.71

สัดส่วน
(%)
23.79

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 63

มูลค่า
(ล้านUSD)
2,427.47

Δ
(%YoY)
30.01

สัดส่วน
(%)
11.46

2,183.51

18.73

10.31

ญีป่ นุ่

2,515.56

-11.00

11.88

1,547.93

-4.33

7.31

สหรัฐฯ

1,794.49

-46.99

8.47

เคมีภณ
ั ฑ์

1,422.72

-0.28

6.72

-21.06

4.90

1,051.61

-8.04

4.96

มาเลเซีย
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

1,037.67

แผงวงจรไฟฟ้า

743.1

-16.25

3.51

สินค้า
น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรกลและส่วน
ประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

ประเทศ

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
-0.4
+0.4
-0.1
-0.3
+0.1
+0.1

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ม.ค. 63
ดัชนี ม.ค. 63
+0.7
101.0
+2.1
93.7

การน�ำเข้า เดือนมกราคม 2563 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 21,181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว
ร้อยละ 7.9 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการหดตัวของเครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ (-4.3%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-0.3%) และแผงวงจรไฟฟ้า (-8.0%) สินค้าทีย่ งั ขยายตัว
ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ (+30.0%) และเครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ (+18.7%) โดยแหล่งน�ำเข้า
ส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+8.7%) ญีป่ นุ่ (-11.0%) สหรัฐฯ (-47.0%) มาเลเซีย
(-21.1%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-16.3%)
ดุลการค้า เดือนมกราคม 2563 ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,556 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.7 (YoY)
จากการปรับตัวสูงขึน้ ของหมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 4.5 รองลงมา คือ หมวดสินค้าแร่
และเชือ้ เพลิง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึน้ ร้อยละ 8.1 และ 0.5 ตามล�ำดับ
เนื่องจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มคลี่คลาย ท�ำให้บรรยากาศ
ทางการค้าดีขนึ้ ประกอบกับมาตรการเร่งรัดการส่งออกของไทย ส่งผลให้สนิ ค้าหลายรายการ
ราคาปรับตัวสูงขึน้ อาทิ ยางพารา ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป น�ำ้ มันดิบ
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขณะทีห่ มวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.1
อาทิ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ตามความต้องการที่
ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมกราคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 2.1 (YoY)
ปรับตัวสูงขึน้ ทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง สูงขึน้ ร้อยละ 3.4 ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป เชือ้ เพลิงอืน่ ๆ จากความตึงเครียดของสหรัฐฯ-อิหร่าน ผลักดันให้ราคาน�ำ้ มันโลก
ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ
หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 ได้แก่ ทองค�ำ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึน้ ร้อยละ 2.4
ได้แก่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งทีท่ ำ� จากผัก ผลไม้ เครือ่ งประดับอัญมณี
และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึน้ ร้อยละ 2.7 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ รถยนต์นง่ั และรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าเกษตร
กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนมกราคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 23,605.00 บาท
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.39 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงที่สุดในรอบ 7 ปี
สอดคล้องกับการปรับเพิ่มขึ้นของราคาทองค�ำในตลาดโลกมาอยู่ที่
1,593.34 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ เพิม่ จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.09
ปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่อุปทานจีนของโลก ความกังวลต่อเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก
ค่าเงินบาทอ่อน และดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับลดลง คาดการณ์ว่า
ราคาทองค�ำในไตรมาสแรกของปี 2563 จะปรับตัวอยูท่ ี่ 1,540 - 1,600
เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�ำ้ มัน
ดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 51.27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 10.87
จากเดือนก่อนหน้า แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนลดลง
ร้อยละ 6.76 โดยราคาน�้ำมันดิบที่ปรับลดลงในเดือนนี้ เป็นผลมาจาก
ความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีม่ จี ำ� นวน
ผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ำมันลดลง
และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส�ำหรับราคาน�้ำมัน
แก๊สโซฮอลในเดือนนีอ้ ยูท่ ี่ 22.77 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 2.57 จากเดือน
ก่อนหน้า ราคาน�้ำมันดีเซล อยู่ที่ 25.91 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 5.20
จากเดือนก่อนหน้า

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย่ รายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.34 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ 2.96 จากเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น อ่อนค่าลงร้อยละ 0.10 การอ่อนค่าของเงินบาท
ในเดือนนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลจากการระบาดของไวรัส
โควิด-19 ท�ำให้มคี วามต้องการเงินบาทน้อยลง โดยไปถือครองสินทรัพย์
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD

ทีม่ า : CEIC

ม.ค. 63

ก.พ.63

1,221.36
3,055.00

1,258.16
3,047.63

3.01
-0.24

48.76
44.66

48.81
42.97

0.10
-3.78

1,560.67

%∆(MOM)

ก.พ. 62

ก.พ. 63

1,141.32 1,258.16
3,325.00 3,047.63
50.66
44.83

%∆(YOY)
10.24
-8.34

48.81
42.97

-3.65
-4.15

1,320.07 1,593.34

20.70

22,397.73

23,605.00

1,593.34

2.09

57.52

51.27

-10.87

54.99

51.27

-6.76

30.44

31.34

2.96

31.31

31.34

0.10

5.39

19,477.50 23,605.00

21.19

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ จากเดือนมกราคม 2563 จากราคา 1,221.36 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,258.16 บาท/100 กิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากราคา 3,055.00 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 3,047.63 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็น
ผลจากภาวะภัยแล้ง ท�ำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ำ ผลผลิตข้าว
จึงลดลง ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการเกิดความกังวลจึงมีการเก็บสต็อกเพิม่ ขึน้

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เฉลีย่ อยูท่ ี่
กิโลกรัมละ 48.81 บาท และ 42.97 บาท ตามล�ำดับ ราคายางแผ่น
รมควันชั้น 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.10 ขณะที่ราคา
ยางแท่ง STR 20 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.78 โดยรวมราคายางปรับตัว
ลดลงตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ประกอบกับได้รับแรงกดดันจาก
การเทขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน และจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 (COVID-19)
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วิกฤติโควิด-19 จีน : A Total Disruption?

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกระดับการเตือนภัยความเสีย่ งของการระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19) ขึน้ สูร่ ะดับสูงสุด โดยมีการลุกลามไปในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
อย่างต่อเนื่อง และถือได้ว่าเป็น Disruption ต่อเศรษฐกิจโลก
โควิด-19 เริม่ ระบาดเมือ่ ปลายปี 2562 โดยเริม่ ต้นทีเ่ มืองอูฮ่ นั่ ของจีน และระบาดสูท่ วั่ โลกอย่าง
รวดเร็ว (Cr: wikipedia) แม้วา่ การติดเชือ้ ในจีนเริม่ ลดลง แต่การระบาดนอกประเทศจีนกลับเพิม่ ขึน้ สูง
โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน (Cr: Line Today)
โควิด-19 เป็น Disruption

1.เปลี่ยนแปลงเร็วและรุนแรง เกิดการพัฒนาตัวของโรครวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงและ
รวดเร็วในวงกว้างต่อสายการผลิตจีนรวมถึงทั่วโลก หลายโรงงานและระบบโลจิสติกส์ในจีนต้อง
หยุดชะงัก นักท่องเที่ยว นักธุรกิจจีนหยุดเดินทาง สนามบินต่างๆ กระทบหนัก เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวาง เนื่องด้วยเศรษฐกิจจีน (GDP)
ใหญ่เ ป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ อีกทั้งห่วงโซ่อุปทานจีนยังเชื่อมโยงกับสายการผลิตโลก
เป็นอย่างมาก (จีนเป็นห่วงโซ่อปุ ทาน 28% ของโลก Cr: Dr.Thanit Soratna) โดยเฉพาะด้านยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฮเทค
2. แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โควิด-19 ติดต่อง่าย (Cr: FitchSolutions) และส่งผลเสียต่อปอด
มากกว่าทีเ่ คยคาดคิด ส่งผลให้จนี และญีป่ นุ่ ใช้มาตรการสูงสุดในการปกป้องประชาชนของตน ขณะที่
มูดี้ สอ์ นาไลติกส์ประเมินว่ามีความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจโลกจะเข้าสูภ่ าวะถดถอยในช่วงครึง่ ปีแรก ในอีกด้านหนึง่
เศรษฐ กิจจีนใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งห่วงโซ่อุปทานจีนก็ยังเชื่อมโยงกับสายการผลิตโลก
เป็นอย่างมาก และส่งผลให้เกิดการชะงักงันด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนทั่วโลก ที่ส�ำคัญ เช่น
กระทบการผลิตต่อ
ประเทศทีพ่ งึ่ พาตลาดจีน
และมีความสัมพันธ์
ด้านการลงทุนกับจีนสูง

กระทบประเทศทีพ่ งึ่ พา
นักท่องเทีย่ วจีนสูง

กระทบต่อประเทศทีร่ ะบบ
สาธารณสุขไม่เข้มแข็ง
เสีย่ งต่อการระบาดง่าย

เช่น ลาว ฮ่องกง เวียดนาม
ไต้หวัน ไทย ฟิลปิ ปินส์
เมียนมา เกาหลีใต้ สิงคโปร์
ญีป่ นุ่ กัมพูชา ปากีสถาน
ศรีลงั กา แองโกลา ออสเตรเลีย
ชิลี เปรู มาเลเซีย บราซิล
และแอฟริกาใต้

เช่น ไทย ฟิลปิ ปินส์ ฮ่องกง
นิวซีแลนด์ กัมพูชา มาเลเซีย
ลาว ออสเตรเลีย สิงคโปร์
เยอรมนี อังกฤษ ตรุกี สเปน
แม็กซิโก และอิตาลี

เช่น ลาว ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย
เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา
กัมพูชา จีน อินเดีย อียปิ ต์ ชิลี
เปรู แอฟริกาใต้ บังคลาเทศ
ซึง่ จะส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ด้านการผลิต

3. มองด้วยมุมมองคนรุน่ ใหม่ ไม่ตดิ กรอบเดิม จีนจะต้องคิดใหม่ดว้ ยมุมมองใหม่ โดยจะต้องหันมา
ให้ความส�ำคัญด้านสาธารณสุขมากขึน้
4. Start up สร้างสิง่ ใหม่รอื้ สิง่ เก่า ถึงเวลาทีจ่ นี จะต้องเพิม่ นโยบายทันสมัยตัวที่ 5 คือ สาธารณสุข
ทีเ่ ป็นจุดบอดทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก
ผลกระทบจากโควิค-19 จีน ในเชิงเศรษฐกิจทีส
่ ำ� คัญต่อประเทศไทย

1. เศ รษฐกิจไทยชะลอตัว ในไตรมาส 1 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว เนือ่ งจากโควิด-19
ในช่ว งเดือน ก.พ. 63 การส่งออกไปจีนและทัว่ โลกชะลอตัว นักท่องเทีย่ วหายไป 45% (Cr: ธนาคาร
แห่งประเทศไทย)
2. นั กช้อปลดลง คนหลีกเลีย่ งการไปในทีช่ มุ ชน ท�ำให้ผคู้ า้ รายย่อยได้รบั ผลกระทบ (Cr: สมาพันธ์
SME ไทย)
3. ส่งออกสินค้าเกษตรสะดุด จีนปิดเมืองและท่าเรือหลายแห่ง สินค้าเกษตรไทยได้รบั ผลกระทบ เช่น
ข้าว มันส�ำปะหลัง ทุเรียน (Cr: กระทรวงพาณิชย์)
4. ก�ำลังการผลิตจีนลดและก�ำลังซือ้ ลด ห่วงโซ่อปุ ทานจีนต้องใช้เวลาในการฟืน้ ตัวไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
จะส่งผลต่อก�ำลังซือ้ ลดลง (Cr: สภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
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ประเทศ
ทัว่ โลก
จีน
อิตาลี
อิหร่าน
เกาหลีใต้
สเปน
ฝรัง่ เศส
เยอรมัน
สหรัฐอเมริกา
เรือไดมอนด์ฯ
ญีป่ นุ่
สวิสเซอร์แลนด์
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
ออสเตรีย
เบลเยีย่ ม
กาตาร์
บาห์เรน

ติดเชือ้
133,766
80,813
15,113
10,075
7,979
3,146
2,876
2,745
1,725
696
691
868
800
614
590
361
339
262
197

เสียชีวติ
4,912
3,176
1,016
429
66
55
48
3
40
7
16
4
5
8
4
-

รักษาหาย
70,009
64,111
1,258
3,276
510
189
12
25
12
325
118
4
1
19
4
1
35

ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
แคนาดา
อิสราเอล
ฮ่องกง
ออสเตรเลีย
กรีซ
เช็ก
ฟินแลนด์
ไอซ์แลนด์
สโลเวเนีย
UAE
อิรกั
คูเวต
อินเดีย
ไทย
บราซิล
ไอร์แลนด์
โปรตุเกส

ติดเชือ้ เสียชีวติ รักษาหาย
187
96
158
26
150
1
8
131
4
129
3
77
128
3
22
117
1
113
109
1
103
1
89
85
17
83
8
15
80
2
77
1
4
75
1
35
73
70
70
-

ที่มา : https://multimedia.scmp.com/widgets/china/wuhanvirus/
ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับตัว

1. ในร ะยะสั้นสินค้าเกษตรและอาหารได้รับผลกระทบจากปัญหา
โลจิสติกส์และห่วงโซ่การผลิต แต่ในจีนสถานการณ์เริม่ คลีค่ ลาย คาดใน
ช่วงครึง่ ปีหลังน่าจะได้ประโยชน์ เนือ่ งจากภาคการเกษตรของประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะ จีน และเกาหลีได้รบั ผลกระทบอย่างหนักด้านการผลิต ย่อมต้อง
น�ำเข้าเพิม่
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเทีย่ ว โดยเน้นประชาสัมพันธ์
เรือ่ งสาธารณสุขไทยทีค่ มุ โควิด-19 ได้
3. ระดมจัดกิจกรรม Thailand Grand Sale อย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อปี
เพือ่ ดึ งดูดนักท่องเทีย่ วในและต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจใน
ประเทศแ ละเพิ่มรายได้ SMEs โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวจีน
เกาหลีใต้ และฮ่องกง ให้มาไทยแทน
4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทย Top Brand Thailand
ในต่างประเทศบ่อยครัง้ ขึน้ โดยเฉพาะอาเซียน จีน และอินเดีย เพือ่ สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในสินค้าไทยว่าไม่ได้รบั กระทบจากโควิด-19
5. ชูธง Start up สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าค ภายใต้กจิ กรรมในข้อ 4
ควรมีการจับคูธ่ รุ กิจ โดยเน้นนักธุรกิจทีม่ เี ครือข่ายมากกว่า 1 ประเทศ เช่น
หากเป็นเมืองมัณฑะเลย์กค็ วรเชิญนักธุรกิจทีค่ า้ ขายกับทัง้ ในเมียนมา จีน และ
อินเดีย เนือ่ งจากมัณฑะเลย์เป็นศูนย์กลางในการเชือ่ มต่อการค้ากับอินเดีย
และจีน
6. Start up ด้วยมุมมองใหม่ ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในจีน
และญีป่ นุ่ รวมทัง้ ประเทศทีม่ กี ารแพร่กระจายของของโควิด-19 เปลีย่ นไปมาก
เช่น หลีกเลีย่ งการไปทีช่ มุ ชน จึงควรทีภ่ าครัฐจะส่งเสริมการท�ำธุรกิจออนไลน์
กับประเทศเหล่านีม้ ากขึน้
7. จะเกิดการย้ายฐานมาไทยและอาเซียนครัง้ ใหญ่ โดยเฉพาะบริษทั
ญีป่ นุ่ และเกาหลีทลี่ งทุนในจีน อาทิเช่น บริษทั โตโยต้ามีการยืนยันแล้วว่าจะ
ย้ายมาไทยหรือเวียดนาม BOI คงต้องเตรียมรอรับ
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