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Editor s  Note

  สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร TPSO Journal ทุกท่าน “การไม่มีโรคเปน็ลาภอันประเสริฐ” 

คงใช้ไดด้ใีนช่วงนี ้เพราะไทยก�าลงัเผชิญกบัปัญหามลพษิฝุ่น PM2.5 และการแพรร่ะบาดของ

ไวรสัโควดิ-19 ซ่ึงไดแ้พรก่ระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของเรา

ทุกคน ไม่เพียงเท่านัน้ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทย และเศรษฐกิจของโลก ที่ก�าลังฟ้ืนตัว 

จากปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน 

 ในฉบบันี ้เราไดน้�าสาระความรู้หลากหลายใหแ้กท่า่นผูอ้า่นทกุทา่น ไมว่า่จะเปน็วทิยาการ 

สมัยใหม ่3D Printing ที่จะปรบัเปลี่ยนรูปแบบหว่งโซ่อุปทานเดมิอยา่งชัดเจน ตลาดอาหารทานเลน่ 

ในตะวนัออกกลาง ตลาดใหมท่ี่นา่สนใจของไทย และสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19  

จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าไปจีนอย่างไร

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสาร TPSO Journal ตลอดมา  

ในสถานการณ์เช่นนี้ การร่วมแรงร่วมใจเสียสละเพื่อส่วนรวม และการรับผิดชอบต่อตนเอง

โดยการปฏบิตัติามประกาศราชการอยา่งเคร่งครัด จะท�าใหค้นไทยสามารถผา่นสถานการณน์ี ้

ไปได้อย่างเข้มแข็ง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

         กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให ้
สนค. หารอืร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 
และเอกชนในการจัดท�าฐานข้อมูล 
“หน้ากากอนามัย” เม่ือวันจันทร์ที่  
9 มนีาคม 2563 โดยม ีนายบณุยฤทธิ์ 
กลัยาณมติร ปลดักระทรวงพาณชิย์ 
ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคดิเหน็และแลกเปลีย่นแนวทาง 
การด�าเนนิงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
และทนัต่อสถานการณ์ ซ่ึงภาคเอกชน

ทีใ่ห้เกียรติเข้าร่วมประชมุ ได้แก่ 7-11, Big C, Villa, Lotus, Makro, Tops, Family Mart,  
The Mall, สมาคมร้านขายยา และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัด Workshop 
“หน้ากากท�ามือ ดีต่อใจ ห่วงใยสุขภาพ” โดยได้รับเกียรติ
จาก นางสรัญญา กัลยาณมิตร มาเป็นวิทยากรสาธิตใน 
การท�าหน้ากากผ้า ให้แก่ ข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างในสงักดั
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับการน�าไปใช ้
ป้องกันตัวเองในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19
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แนวคดิการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 หรอืยคุโรงงานอจัฉรยิะ (Smart 
Factories) นับเป็นการปฏิวัติที่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่และเป็น
วงกว้างต่อเศรษฐกิจทั้งในภาคการผลิต การค้า และบริการ โดยมีเทคโนโลยี 
เป็นกลไกส�าคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 

เทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติ ิ(Three-Dimensional Printing : 3DP) 
เป็นหนึ่งเทคโนโลยีส�าคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแนวทางใน 
การผลติสนิค้า และการกระจายสินค้า เน่ืองจากการตัง้โรงงานผลิตในรูปแบบ 
ดั้งเดิมจะค�านึงถึงต้นทุนการผลิต เช่น แรงงาน เป็นหลัก จากนั้นจึงกระจาย
สินค้าน้ันๆ ไปในแต่ละพืน้ทีต่ามความต้องการของผู้บรโิภค ขณะท่ีเทคโนโลยี 
3DP จะลดข้อจ�ากดัในเรือ่งการเลอืกต�าแหน่งทีต่ัง้โรงงาน เนือ่งจากปัจจยั
ในการผลิตจะมีเพียงเคร่ืองพิมพ์สามมิติ ไฟล์ดิจิทัล และวัสดุ/วัตถุดิบ 
ในการขึ้นรูปวัตถุเท่านั้น 

ในทศวรรษ 1990 เทคโนโลยี 3DP ถูกน�ามาใช้ในการสร้างวตัถตุ้นแบบ
ในการผลิต ที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid 
Prototyping) โดยการขึ้นรูปช้ินงานทีละชั้น ในลักษณะแผ่นงาน 2 มิติ  
ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งสมบูรณ์เป็นรูปแบบสามมิติ  
ซึง่มขีัน้ตอนเดยีวกันกับการผลติแบบเพิม่เนือ้วสัด ุ(Additive Manufacturing) 
ซึ่งเป็นการขึ้นรูปวัสดุทีละช้ัน ท�าให้ไม่เกิดการสิ้นเปลืองของวัตถุดิบตั้งต้น
ในการผลิต เนื่องจากจะใช้วัตถุดิบพอดีกับความจ�าเป็นในการขึ้นรูปวัตถุ
เท่านั้น

20 ปีให้หลัง เทคโนโลยี 3DP ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับวัตถุดิบ
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ โพลิเมอร์ ไนลอน เซรามิค 
และเนื้อเยื่อของมนุษย์ ท�าให้ 3DP เป็นมากกว่าการสร้างชิ้นงานต้นแบบ 
โดยสามารถน�ามาผลิตสินค้าได้จริง ซึ่งการผลิตแบบ 3DP มีข้อได้เปรียบ
หลายประการ โดยมปีระสิทธิภาพมากกว่าการผลติแบบดัง้เดมิ ตัง้แต่ขัน้ตอน 
ก่อนการผลิตทีจ่ะมคีวามยดืหยุน่สงู เนือ่งจาก 3DP ท�าให้สามารถทดลองและ
ปรับแต่งรูปแบบวัตถุได้ตามความต้องการ และในขั้นตอนการผลิตจริง 3DP 
จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนและท�าการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In 
Time Production) รวมถึงการผลิตแบบน้อยชิ้นต่อครั้งได้ เทคโนโลยี 3DP 
จึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าล่วงหน้าและ 
การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า

• การน�าเทคโนโลยี 3DP มาใช้ในธุรกิจ
จากความสามารถในการรองรับวัสดุที่หลากหลาย 3DP จึงถูกน�าไปใช้

ในการผลติสนิค้าหลายชนิด ตัง้แต่รองเท้า ของเล่น อวยัวะส�าหรบัการปลูกถ่าย  
เครื่องช่วยฟัง ชิ้นส่วนเครื่องบินและรถยนต์ ไปจนถึงที่อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น 
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ เริ่มน�าเทคโนโลยี 3DP เข้ามาใช้ในการผลิตอะไหล่
และชิ้นส่วนรถยนต์ในปี 2016 ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดหาและการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์หรูหรา โดยบริษัทน�า 3DP มาใช้ในการผลิต
อะไหล่/ชิ้นส่วนรถยนต์ในปริมาณน้อย ให้พอดีกับความต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม และสามารถสร้างช้ินส่วนได้เหมือนต้นแบบทุกประการภายใต้
เวลาการผลิตที่น้อยกว่า ซึ่งนับเป็นการลดต้นทุนของทั้งบริษัทและผู้ใช้งาน 
นอกเหนือจากการผลติเพือ่ทดแทนอะไหล่รถยนต์ตามความต้องการเดมิแล้ว 
ทางบริษัทยังน�า 3DP มาใช้พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น เช่น ฐานกระจกข้าง (Mirror 
Base) โดยทดลองเพิม่ขนาดของชิน้ส่วนเลก็น้อย จนได้สนิค้าทีมี่ประสทิธภิาพ
การมองเห็นบนท้องถนนสูงสุด

• 3DP กับห่วงโซ่อุปทานการขนส่งในปัจจุบัน 
แม้เทคโนโลยี 3DP อาจยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่การผลิตแบบดั้งเดิม

ได้อย่างสมบูรณ์ในระยะสั้น แต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ 3DP และ 
การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตทีละน้อย จะส่งผลต่อ 

รูปแบบการท�าธุรกิจในหลายประการ อาทิ (1) การลดการผลิตและจัดเก็บสินค้าคงคลัง เนื่องจาก
เปลี่ยนจากการผลิตจ�านวนมากรูปแบบเดิม มาเป็นการผลิตตามค�าสั่งซื้อหรือผลิตแบบทันเวลาพอดี 
ซึ่งเป็นการผลิตตามความต้องการจริง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (Real Time Demand) มากกว่าการผลิต
ตามความต้องการที่คาดการณ์ (Expected Demand) (2) การเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงาน โดยแรงงาน
และความเชี่ยวชาญในการผลิตแต่ละสินค้า อาจมิได้เป็นปัจจัยดึงดูดที่ส�าคัญเสมอไป เนื่องจาก 3DP 
ท�าให้สามารถผลติได้ในทกุพ้ืนทีภ่ายใต้ข้อจ�ากัดด้านต้นทนุทีล่ดลง ในอนาคตจึงอาจเกดิการย้ายฐาน 
การผลิตจากประเทศที่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนต�่า ไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีความต้องการสินค้าสูง  
(3) ต้นทนุการขนส่งสนิค้าทีล่ดลง เนือ่งจากสามารถท�าการผลติได้ในทุกพืน้ที ่ท�าให้การขนส่งสนิค้า
ขั้นกลางในห่วงโซ่มูลค่าลดลง ในขณะเดียวกัน ความต้องการบริการขนส่งวัตถุดิบส�าหรับ 
การพมิพ์สามมติโิดยเฉพาะจะเพิม่ขึน้ ซึง่หากในอนาคต เทคโนโลย ี3DP แพร่หลายจนเกดิการผลติ
ในระดับครัวเรือนมากขึ้น ความต้องการบริการขนส่งประเภทนี้จะไม่กระจุกตัวอยู่เพียงภาคธุรกิจ
เท่านั้น แต่จะกระจายไปยังภาคครัวเรือนด้วย

การพัฒนาเทคโนโลยี 3DP อย่างต่อเนื่องนี้จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของห่วงโซ่
อุปทานโลก จากรูปแบบปัจจุบันที่กระจายการผลิตแต่ละชิ้นส่วนในหลายประเทศแล้วน�ามา
ประกอบกัน (Global Supply Chain) กลายเป็นห่วงโซ่อุปทานระดับท้องถิ่นที่แต่ละพื้นที่ผลิต
สนิค้าขัน้สดุท้ายชนดิเดยีวกนั และเชือ่มโยงกนัในระดบัโลก ผ่านการรบัส่งไฟล์ดจิิทัล (Globally 
Connected Local Supply Chain) ซึ่งท�าให้การผลิตสินค้าไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านต้นทุนใน
รปูแบบเดมิ อย่างไรกต็าม ความก้าวหน้านีม้าพร้อมกบัความท้าทายในหลายด้าน อาท ิการคุม้ครอง
และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนไป คือ ต้องการแรงงานที่
มคีวามรู/้ทกัษะเฉพาะด้านการควบคมุ/ซ่อมแซม 3DP รวมถงึการเฝ้าระวงัการใช้เทคโนโลยอีย่าง
ผิดวัตถุประสงค์ เช่น น�า 3DP ไปใช้ผลิตอาวุธ

ภาครฐัและภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้องจึงต้องร่วมมือกนัเตรยีมการรองรับความเปล่ียนแปลงทีก่�าลัง
เกิดขึ้นนี้อย่างเข้มแข็งไปพร้อมกัน ทั้งน้ี ในส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดให้เคร่ืองพิมพ์สามมิติ 
เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน�าเข้า โดยผู้น�าเข้าต้องข้ึนทะเบียนและแจ้ง
รายละเอียดการน�าเข้า ครอบครอง จ�าหน่าย ให้เช่า กับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังการใช้
เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ จนอาจเกิดความเสียหายได้ ขณะที่การพัฒนานโยบายการค้าในอนาคต
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานโลกปัจจุบัน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงมองหาตลาดเพิ่มเติมควบคู่กันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากบทบาทของ 3DP 
ที่จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวเพ่ือให้สามารถรับเทคโนโลยีและ 
เกาะเกี่ยวเป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม่ได้ ในฝั่งผู้ประกอบการซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงนีโ้ดยตรง จ�าเป็นต้องเสรมิสร้างความรู ้ทกัษะ รวมท้ังปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ให้สามารถรองรับการน�าเทคโนโลยี 3DP เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท�าธุรกิจ ตลอดจนต้องก�าหนด
กลุ่มเป้าหมายและตลาดทีม่ศีกัยภาพให้ชดัเจน เพือ่ให้สามารถวางแผนและพฒันากลยทุธ์ในการสร้าง
สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้

ที่มา: World Economic Forum, MATEC Web of Conferences

3D Printing กับอนาคตของห่วงโซ่อุปทาน
: 3D Printing and Future Supply Chains
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Special  Report
โดย : นางสาววริศรา คงวัธนา และ นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค 

แนวโน้มการค้าสินค้าอาหารทานเล่นของไทย
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

1 https://www.posttoday.com/economy/news/600244

1. ข้อมูลการค้าอาหารทานเล่นในไทย 
จากข้อมูลปี 2019 ธุรกิจอาหารทานเล่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีมูลค่า

มากกว่า 139,400 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 12 ในช่วง 
4 ปีข้างหน้า จากการที่ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพ
เป็นทางเลือกบ่อยขึ้นในแต่ละวัน ทั้งน้ี ผู้บริโภคร้อยละ 26 ในประเทศไทย  
รับประทานอาหารทานเล่นแทนม้ือเย็น ในขณะที่ผู้บริโภคร้อยละ 61 ทั่วโลก 
ชื่นชอบการบริโภคอาหารทานเล่นในระหว่างมื้ออาหาร และร้อยละ 45 ของ 
ผูบ้รโิภคทัว่โลกใส่ใจคณุค่าสารอาหารจากอาหารทานเล่นมากขึน้ ส่งผลให้ตลาด
อาหารทานเล่นของไทยมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตเกอืบร้อยละ 15 ในอกี 4 ปีข้างหน้า 
ที่มูลค่ามากกว่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 105,000 ล้านบาท1 ข้อมูลบริษัท 
Mintel ระบุมูลค่าการค้าปลีกอาหารทานเล่นในไทยในปี 2019 คาดว่าจะอยู่ที่ 
1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง (รูปภาพท่ี 1) 
โดยในปี 2017 มีส่วนแบ่งทางการตลาด (รูปภาพที่ 2)

2. ข้อมลูการส่งออกอาหารทานเล่นของไทยในตลาดตะวนัออกกลาง
 อาหารทานเล่น สามารถอยู่ในรูปแบบทั้งขนมปัง บิสกิต ฯลฯ รวมทั้ง 

สามารถแปรรปูจากผักผลไม้ หรอืธญัพชืได้ด้วย จากข้อมลูตวัเลขส่งออกของไทย
ไปยังตลาดตะวันออกกลาง ส�าหรับสินค้าพิกัด 1905 ได้แก่ สินค้ากลุ่มขนมปัง 
เพสทรี เค้ก บิสกิต และขนมจ�าพวกเบเกอรี่อื่นๆ (Bread, pastry, cakes, 
biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; 
communion ...) พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2019 ไทยส่งออก
สนิค้าพกิดั 1905 ไปตะวนัออกกลาง เป็นมลูค่า 11.6 ล้านเหรยีญสหรัฐ (มสีดัส่วน
เพียงร้อยละ 2.5 ของการส่งออกสินค้าพิกัด 1905 จากไทยไปโลก) แต่เพิ่มขึ้น
จากปี 2015 ถึงร้อยละ 38 โดยมีตลาดส่งออกส�าคัญ 5 อันดับแรก คือ  
(1) ซาอุดิอาระเบีย (2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (3) อิสราเอล (4) บาห์เรน และ 
(5) คูเวต มีสัดส่วนร้อยละ 55, 16, 11, 7 และ 3 ตามล�าดับ การส่งออกไปยัง  
5 ประเทศดังกล่าว มสีดัส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของการส่งออกสนิค้าพกิดั 1905 
จากไทยไปตะวันออกกลาง (รูปภาพที่ 3)

ทั้งนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลางมีการน�าเข้าสินค้าพิกัด 1905 เป็นมูลค่าปีละ
ประมาณ 2,500-2,700 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่ปัจจบุนัถือว่าไทยยงัส่งออกไปน้อยมาก 
จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะสามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง 
มากขึ้น  

3. แนวโน้มพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารว่างในภมูภิาคตะวนัออกกลาง
ก่อนหน้านี้ธุรกิจอาหารทานเล่นขึ้นอยู่กับความสะดวกสบาย แต่ผู้บริโภคใน

วนันีก้�าลงัมองหาทางเลอืกอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ส่ีวนผสมอาหารจากธรรมชาติ 
มีส่วนแต่งเติมเพียงเล็กน้อย ซึ่งทราบที่ไปที่มาและจะท�าให้อิ่มได้นานขึ้น รวมทั้ง
ช่วยให้ท�าได้ตามเป้าหมายของการได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ ทั้งต่อ 
การด�าเนินชีวิตในปัจจุบันและการออกก�าลังกาย นอกจากนี้ จากการที่จ�านวน
ประชากรเพิม่ขึน้และมสีดัส่วนผูสู้งอายมุากขึน้ทัว่ภมูภิาคเอเชยี ท�าให้มคีวามใส่ใจ
ถึงความส�าคัญในการมีไลฟ์สไตล์ทีแ่อคทฟีและมีสขุภาพทีด่ ีผูบ้รโิภคจงึมคีวามสนใจ 
ทางเลือกในการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายมากขึ้น

รูปภาพที่ 1: มูลค่าการค้าปลีกอาหารทานเล่นในไทย       

รูปภาพที่ 2: ส่วนแบ่งทางการตลาดอาหารทานเล่นในไทยปี 2017

ที่มา: www.mintel.com

รูปภาพที่ 3: การส่งออกสินค้าอาหารทานเล่นพิกัด 1905 ไปยังตลาด
ตะวันออกกลาง

 ที่มา: www.trademap.org
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จากบทวเิคราะห์เรือ่ง โอกาสของอาหารทานเล่นเพ่ือสขุภาพในตะวนัออกกลาง 
“Opportunities for healthy snacks in the Middle East” จากแหล่งข้อมูล
บรษัิท Mintel ระบวุ่า รฐับาลและบรษิทัข้ามชาตใินภมูภิาคตะวนัออกกลางพยายาม
ทีจ่ะลดปรมิาณน�า้ตาล ไขมัน และโซเดยีมในส่วนประกอบของอาหาร ท�าให้เกิด
โอกาสส�าหรบัตลาดอาหารทานเล่นเพือ่สขุภาพ (Healthy Snacks) โดยได้คาดการณ์
แนวโน้มของตลาดส�าหรบัอาหารทานเล่นเพือ่สขุภาพ แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็2 ดงันี้

(1) คาดการณ์ว่าจะมอีาหารทานเล่นทีมี่ปรมิาณน�า้ตาล ไขมัน และโซเดยีม
ในระดับต�่ามากข้ึนในตลาด ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของหน่วยงานภาครัฐใน
ภมูภิาคตะวนัออกกลางท่ีก�าหนดให้สินค้าอาหารทานเล่นลดปรมิาณน�า้ตาล ไขมัน 
และโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาประเทศซาอุดิอาระเบีย  
(The Saudi Food and Drugs Authority : SFDA) และกระทรวงสาธารณสขุของ
ประเทศการ์ตา (Qatars Ministry of Public Health : MoPH) เป็นหน่วยงานของรฐั 
ล่าสดุทีร่เิริม่การลดปรมิาณน�า้ตาล ไขมนั และเกลือ ท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีผลติภายใน
ประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งแผนงานดังกล่าวถูกน�ามาใช้เพื่อต่อสู้กับ
ปัญหาโรคอ้วนของประชากรในภูมภิาค นอกจากนี ้ในปี 2018 บรษิทัผู้ผลติอาหาร
รายใหญ่ อาทเิช่น Kellogg’s, Arabia, Mars Saudi Arabia และ Nestle Middle 
East ร่วมลงนามด้วยความสมคัรใจในการลดปรมิาณน�า้ตาล ไขมนั และโซเดยีม  
ในผลติภณัฑ์อาหารผ่านการปรบัโครงสร้าง ท้ังนี ้ บรษิทัดงักล่าวยงัให้ค�ามัน่ทีจ่ะ
แนะน�าฉลากโภชนาการทีช่ดัเจนขึน้บนสินค้าภายในปี 2030

(2) ปรบัเปลีย่นจากอาหารทีใ่ห้พลังงานต�า่ไปสูอ่าหารท่ีมคีณุค่าทางโภชนาการ 
ผู้ผลิตอาหารทานเล่นควรจะปรับเปลี่ยนสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ด้านสขุภาพของผู้บรโิภค โดยน�าเสนอสูตรอาหารท่ีเน้นการมคีณุค่าทางโภชนาการ
มากกว่าเพือ่ลดน�า้หนกั ยกตวัอย่างเช่น บรษัิทผลิตอาหารสัญชาตฮัิงการ ีFelfoldi 
น�าเสนอภณัฑ์ใหม่ทีเ่ป็นอาหารว่างจากชสี (cheese snacks) ช่ือว่า Lets Cheese! 
ในตลาดตะวนัออกกลาง โดยมส่ีวนผสมร้อยละ 100 จากชสีแท้ แต่ใช้การอบแทน
การทอด ประกอบไปด้วยโปรตนี 25 กรัม ซึง่เป็นแหล่งพลังงานชัน้ดีของแคลเซียม
และซลีเีนยีม ท้ังนี ้ ผู้ผลติระบวุ่าสินค้ามเีป้าหมายเพ่ือผู้บรโิภคอายนุ้อยท่ีตระหนกั
ถงึสขุภาพเป็นส�าคญั ท่ีผ่านมา แม้ว่าอาหารทานเล่นท่ีผ่านการแปรรปูอย่างซบัซ้อน
จะเป็นที่นิยมอย่างมากในตะวันออกกลาง แต่ก็ยังมีโอกาสส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ม ี
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง Let’s Cheese! ทีน่�าเสนอทัง้ด้านคณุค่าทางอาหารและ 
ส่วนประกอบทีมี่คณุภาพสงู

นอกเหนือจากบริษัท Felfoldi แล้ว Taqa เบเกอรีส่ญัชาติเลบานอน ได้น�า
แนวคดิของการ “ท�าขนมทีป่ราศจากความผิด” มาใช้ โดยค�าว่า “Taqa” หมายถึง 
พลงังานในภาษาอาราบิก สอดคล้องกบัภารกิจของบรษิทัทีต้่องการจะเป็นผูน้�าในตลาด 
ตะวนัออกกลางส�าหรับสนิค้าอาหารว่างทีดี่ต่อสขุภาพ สะดวก และรบัประทานง่าย
โดยขนมชือ่ “Taqabars” มส่ีวนผสมร้อยละ 100 จากธรรมชาต ิ ได้แก่ ข้าวโอ๊ต  
ข้าวไรน์ ธญัพืช และสารให้ความหวานจากผลอนิทผาลมัและน�า้ตาลอ้อย ทัง้นี ้Taqa 
ระบุว่าที่ผ่านมา ตลาดในประเทศเลบานอนมุ่งเน้นสินค้าที่ให้พลังงานน้อยและ 
ช่วยลดน�า้หนกั ดงันัน้ Taqa จึงหวงัว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดจะปรบัเปล่ียนแนวทางตลาด
ให้มุ่งเน้นไปท่ีสขุภาพและประโยชน์ทางโภชนาการมากขึน้ 

(3) การประชาสัมพันธ์การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์จะมีมากขึ้น การใช้โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มในการให้ความรู้แก ่
ผู้บริโภคอายุน้อย เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพอาจส่งผลดีต่อปัญหา 
โรคอ้วนในภมิูภาคโดยเฉพาะในเด็ก จากการส�ารวจพบว่าเดก็ 9 ใน 10 คน ในประเทศ 
ซาอุดอิาระเบยีและสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ใช้เวลาเฉล่ีย 2.5 ชัว่โมงต่อวัน เล่นสมาร์ทโฟน 
และอปุกรณ์แทบ็เล็ต นอกจากน้ี จากแบบสอบถามออนไลน์ จัดท�าโดย YouGov 
Omnibus พบว่าการเพิ่มมากขึ้นของอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต 
ของเดก็ เป็นสาเหตุหลักท่ีท�าให้เกดิโรคอ้วนในเดก็ในประเทศซาอดุอิาระเบยีและ
สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ ทัง้นี ้ร้อยละ 69 ของพ่อแม่ในท้ังสองประเทศ ตระหนกัดถึีง
ความเช่ือมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยอีย่างมากเกนิไปกบัโรคอ้วนในเดก็ ผลการศกึษาฯ  
ยังระบุว่ามีพ่อแม่จ�านวนมากขึ้นท่ีสนับสนุนให้เด็กๆ ออกก�าลังกายในพื้นที่โล่ง

ภายนอกอาคารมากข้ึน รวมท้ังให้ความส�าคัญกับโภชนาการ และจ�ากัดระยะเวลา
การจ้องสายตาอยู่หน้าจอโทรศัพท์หรือแทบ็เลต็ 

บรษิทั Nestle ก็เป็นอกีหนึง่บรษิทัผลติอาหารเจ้าใหญ่ของโลกทีใ่ห้การสนบัสนนุ 
เดก็ๆ ให้บรโิภคอาหารเพ่ือสขุภาพ เม่ือเรว็ๆ นี ้ บรษิทั Nestle เป็นเจ้าภาพจดั
สมัมนาเชงิปฏบิตั ิ(Workshop) การกินและปรงุอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพให้กบัเดก็ๆ ใน
ประเทศอยิปิต์ โมรอคโค ซาอดิุอาระเบยี และสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ 
ของภารกิจระดับโลกของบรษิทัฯ ทีต้่องการจะช่วยให้เด็กๆ มีชวีติท่ีมสีขุภาพดขีึน้
ภายในปี 2030 นอกจากนี ้Nestle ยังมีเป้าหมายทีจ่ะเพ่ิมผกัผลไม้ธญัพชืทีอุ่ดมไป
ด้วยไฟเบอร์ ลดน�า้ตาล เกลอื และไขมันอิม่ตวั ในผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ อกีด้วย 
ทัง้นี ้ เพือ่เพิม่การรบัรูข้องผูบ้รโิภคเก่ียวกับการกินเพือ่สขุภาพ ท�าให้เกดิโอกาสที่
แบรนด์ของสนิค้าต่างๆ จะเป็นพนัธมติรกับผูม้อีทิธิพลของโซเชยีลมเีดยีมากขึน้ เช่น 
บลอ็กเกอร์ต่างๆ เป็นต้น จากการศกึษาของ YouGov พบว่าร้อยละ 68 ของผูบ้ริโภค
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุว่าการตัดสินใจรับประทานอาหารของ 
พวกเขานัน้ ได้รบัอิทธพิลจากนกัชมิในโซเชยีลมเีดยี ในขณะเดยีวกันร้อยละ 70  
ใช้สมาร์ทโฟน เพ่ือติดตามผู้มีอิทธิพลด้านอาหารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย  
ซึง่ส่วนใหญ่เป็น Facebook YouTube และ Instagram 

โอกาสส�าหรบัอาหารทานเล่นทีด่ต่ีอสขุภาพ (Healthy snacks) ยงัมอียู่มากใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง หลงัมีความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม
ความพยายามลดส่วนผสมที่ไม่พึงประสงค์ในอาหารแปรรูป ทั้งนี้ ภูมิภาค
ตะวันออกกลางได้เล็งเหน็การเปล่ียนแปลงของอาหารทานเล่นทีผ่่านการแปรรปู
อย่างซบัซ้อน ไปยังผลติภณัฑ์ทีด่กีว่าซึง่ให้คณุค่าทางโภชนาการทีส่งูขึน้ เพือ่ต่อสู้
กับการเพ่ิมข้ึนของอตัราประชากรทีมี่แนวโน้มจะเป็นโรคอ้วน โดยมีหลายบรษิทัที่
ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตอาหารทานว่างเพื่อสุขภาพ และ 
แพร่กระจายความตระหนักรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการกินเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะ 
ในหมูผู่บ้รโิภคท่ีมีอายุน้อยมากข้ึน

4. ข้อเสนอแนะการปรบัตวัของธรุกจิส่งออกอาหารทานเล่นไทยใน
ตลาดตะวันออกกลาง

 (1) ปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของอาหารทานเล่นให้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สุขภาพมากข้ึน โดยอาจพิจารณาน�าผักผลไม้มาแปรรปูเป็นอาหารทานเล่น เช่น  
การอบแห้ง การใช้เป็นส่วนประกอบร่วมกับธัญพืชในการผลติ snack bar เป็นต้น 
เพือ่ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคทีม่อีายนุ้อยและผูส้งูอายซุึง่ให้ความส�าคญักบัสขุภาพมากขึน้

 (2) ส่งเสรมิการผลิตอาหารทานเล่นเพ่ือสขุภาพ ด้วยการลดปรมิาณน�า้ตาล 
ไขมนั และโซเดียมในผลติภณัฑ์อาหารผ่านการปรบัโครงสร้างของผลติภณัฑ์ รวมทัง้ 
ต้องแนะน�าคุณประโยชน์ดังกล่าวผ่านฉลากโภชนาการที่ชัดเจนขึ้นบนตัวสินค้า  
เพ่ือสร้างความน่าเชือ่ถือและผูบ้ริโภคม่ันใจได้ว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้

 (3) ให้ความส�าคญักบัการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่สนิค้าอาหารทานเล่นท่ีดี
ต่อสขุภาพทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเดก็ๆ ให้พ่อแม่รบัทราบถึงคุณประโยชน์ทีม่ส่ีวนช่วย
ในการเจรญิเตบิโตของเดก็ๆ ผ่านสื่อออนไลน ์ หรอืโซเชยีลมเีดยีมากขึน้ เพราะ 
คนรุน่ใหม่เข้าถงึข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางนีเ้ป็นส�าคญั รวมทัง้ให้ความเชือ่ถอืใน
ตัวสินคา้ที่มีผู้น�าเสนอเป็นบคุคลที่มีชือ่เสียง หรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านนัน้ๆ  
เป็นอย่างมาก

 (4) กระจายตลาดส่งออกไปยงัประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคตะวนัออกกลางมากขึน้ 
เช่น อริกั ทีมี่การน�าเข้าสินค้าพิกัด 1905 มากทีส่ดุอนัดบั 2 ของตะวนัออกกลาง 
รองจากซาอดิุอาระเบยี แต่ไทยยังส่งออกไปน้อย  

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

ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 
ต่อการส่งออกของไทย

ในจังหวะที่ประเด็นสงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน ยังไม่จางหายไป โลกของเราก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่นับว่าเป็น
ปัจจัยด้านลบท่ียากจะควบคุม 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�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ศกึษาสถานการณ์ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เทยีบกบัการเกดิโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome 
- SARS) ในอดีต (ปี 2545 - 2546) พบว่าช่วงทีโ่รคซาร์ส ภาคการท่องเทีย่วของไทยได้รบัผลกระทบ แต่ภาคการส่งออกไม่ได้รบัผลกระทบมากนกั ประกอบกับในขณะนัน้ 
เศรษฐกจิโลก จนี และไทย มอีตัราการขยายตัวท่ีด ีโดยไทยได้รบัปัจจัยสนบัสนนุจากการขยายตวัของภาคการลงทนุ การบรโิภคภาคเอกชน และการส่งออกเป็นส�าคญั 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อาจแตกต่างกัน เศรษฐกิจจีนในขณะที่เกิดโรคระบาดซาร์สมีขนาดเพียงร้อยละ 8 ของเศรษฐกิจโลก แต่ปัจจุบันมี
ขนาดถึงร้อยละ 19 ของเศรษฐกิจโลก เป็นอันดับสองรองจาก
สหรฐัอเมรกิา และเป็นผูผ้ลิตสนิค้าทีส่�าคญัของโลก การชะงกังนั 
ของกระบวนการผลิตในจีนจะกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง  

สถาบันวิจัย Economic Intelligence Unit (EIU)  
คาดการณ์ว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19  
สามารถคลี่คลายภายในเดือนมีนาคม จะท�าให้ GDP ที่แท้จริง
ของจีนในปี 2563 ปรับลดลงจากร้อยละ 5.9 เป็นร้อยละ 5.4 
แต่ถ้าหากยืดเยื้อตลอดปี อาจส่งผลให้ GDP ท่ีแท้จริงของจีน 
ลดลงต�่ากว่าร้อยละ 4.5 จึงคาดว่าสถานการณ์ระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยมากกว่าในช่วงที่เกิดโรคซาร์ส 

ที่มา : International monetary Fund



ล่าสุด การส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2563 กลับมา
ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ที่ร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกไปตลาดจีนขยายตัว 
ได้ด ีทีร้่อยละ 5.2 เป็นสญัญาณการฟ้ืนตวัทีด่ ีแสดงถงึความตงึเครยีด 
ของสงครามการค้าคลี่คลายลง ในขณะที่ผลกระทบของไวรัส 
โควิด-19 ยังไม่เห็นชัดในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่ามูลค่า
การส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2563 น่าจะสะท้อนผลกระทบท่ี
ชัดเจนขึ้น 

ในเบื้องต้น การส่งออกได้รับผลกระทบด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์มีการปิดด่านบางด่าน ซ่ึงได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการ
ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม  
มคีวามล่าช้าเนือ่งจากจนีมมีาตรการทีเ่ข้มงวดมากขึน้ในการตรวจสอบ 
ตูค้อนเทนเนอร์ โดยสนิค้าเกษตรของไทยทีไ่ด้รบัผลกระทบ อาทิ 
มันส�าปะหลงั ข้าว ยางพารา ผลไม้ ทีถู่กยกเลกิหรอืชะลอค�าสัง่ซือ้  
ทั้งน้ี ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังเมืองส�าคัญๆ 
ของจีน เช่น เซินเจ้ิน (Shenzhen) หนานหนิง (Nanning)  
ชิงเต่า (Qingdao) และมหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) เป็นต้น 
โดยสินค้าส่วนใหญ่จะขนส่งทางเรือเป็นหลัก ยกเว้นทุเรียนสด
ที่ขนส่งทางรถยนต์ 

อย่างไรก็ด ีคาดว่าในระยะเวลาอนัใกล้ รฐับาลจีนจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ พร้อมกับ 
ทยอยออกมาตรการเพ่ือกระตุ ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ประกอบกับภาครัฐของไทยที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับ 
การเปล่ียนแปลงทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว อาท ิทตูพาณชิย์ม ี
การตดิตามและรายงานสถานการณ์ในจนีอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ 
ปัญหาอปุสรรคด้านการขนส่งสินค้า การส่งเสรมิการค้าออนไลน์
ผ่านแพลตฟอร์มของจีนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถงึลกูค้าชาวจนี 
การเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมประขาสัมพันธ์เพื่อส่งออกสินค้าไทย 
ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าไทยมีโอกาสกลับมาส่งออกในปริมาณที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าที่
ไทยมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

07

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 การส่งออกครึง่หลังของปี 2562 มสัีญญาณ
ฟื้นตัว โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2562 การส่งออกไปจีน ขยายตัวร้อยละ 7.3 สูงสุด
ในรอบ 18 เดือน 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตาราง : โครงสร้างการส่งออกสินค้าเกษตรไปจนีรายมณฑลและรูปแบบการขนส่ง

ที่มา : GTA ค�านวณโดย ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สินค้า โครงสร้างการส่งออกไปรายมณฑล การขนส่ง

ทุเรียนสด

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

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

ยางพารา

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

เรือ (ร้อยละ 99.9) 
รถยนต์ (ร้อยละ 0.1)

ผลิตภัณฑ์
มันส�าปะหลัง

เซินเจ้ิน (Shenzhen) ร้อยละ 51.7 
เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ร้อยละ 24.9
ไม่มีอู่ฮั่น (Wuhan)

เรือ (ร้อยละ 99.4) 
รถยนต์ (ร้อยละ 0.6)

ข้าว

เซินเจ้ิน (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)

น�้าตาลทราย

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

เรือ (ร้อยละ 99.6) 
รถยนต์ (ร้อยละ 0.3)

ผลิตภัณฑ์ข้าว
สาลีและอาหาร
ส�าเร็จรูปอ่ืน ๆ

มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ร้อยละ 36.3 
หนานหนิง (Nanning) ร้อยละ 25.8
เซินเจ้ิน (Shenzhen) ร้อยละ 11.8
ไม่มีอู่ฮ่ัน (Wuhan)

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

ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง

เซิยเจ้ิน (Shenzhen) ร้อยละ 69.2
คุนหมิง (ร้อยละ 12.2)
ไม่มีอู่ฮั่น (Wuhan)

เรือ (ร้อยละ 100)
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โดย : กองดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ภาพรวม เศรษฐกจิโลกและการลงทนุของไทยทีช่ะลอตวั  
นอกจากจะได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกแล้ว ส่วนหนึง่มา
จากความกังวลของผู้บรโิภคทีมี่ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส COVID -19 ซึ่งส่งผลกระทบทางตรงต่อ 
การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ในขณะที่ผลกระทบทาง
อ้อมท�าให้รายได้ของภาคธุรกจิ ทัง้การท่องเทีย่ว การขนส่ง 

 การค้าปลีกและการค้าส่ง การผลิตและบริการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องลดลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท�าให้เงินเฟ้อในเดือนนี ้
ชะลอตัวอยู่ในระดับต�่ากว่าท่ีคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม  
เม่ือพิจารณาเคร่ืองช้ีวัดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง พบว่า ยังมี
สญัญาณทีด่ ีทัง้ด้านรายได้และการใช้จ่าย อาท ิราคาสนิค้า
เกษตรส�าคัญ โดยเฉพาะปาล์มน�า้มนัทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ทีร้่อยละ 105.34 สอดคล้องกบัรายได้เฉลีย่ของเกษตรกรที่

ขยายตวัอย่างต่อเนือ่งเช่นกนั นอกจากนี ้รายได้จากการเก็บภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ทีเ่กบ็จากการบรโิภคในประเทศ และดชันอุีปโภคบรโิภคภาคเอกชนกย็งัคงขยายตวั 
ได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการส่งออกก็กลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในรอบ 5 เดือน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ 
ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติ 

 
ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 
เท่ากับ 102.70 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.74 (YoY) ตามการสูงขึ้นของ หมวดอาหารและ
เครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.04 สงูขึน้ทกุกลุ่มสนิค้า 
ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 7.77 
(ข้าวสารเหนียว) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้า สูงขึ้นร้อยละ  
2.44 (เนือ้สกุร กระดกูซีโ่ครงหม ูปลานลิ) จากความต้องการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.0 จากภาวะ
ภัยแล้งเป็นส�าคัญ โดยผักสด สูงขึ้นร้อยละ 3.46 (ผักคะน้า 
กระเทียม ผักบุ้ง ขิง หัวหอมแดง) และผลไม้สด สูงขึ้น
ร้อยละ 1.32 (ฝรั่ง กล้วยน�้าว้า สับปะรด ส้มเขียวหวาน)  
ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.95 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด  
นมเปรีย้ว) เคร่ืองประกอบอาหาร สงูขึน้ร้อยละ 2.56 (น�า้มนัพชื  

มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น�้าปลา ซอสหอยนางรม) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
สูงขึ้นร ้อยละ 2.31 (น�้าอัดลม น�้าหวาน เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต)  
อาหารบรโิภคในบ้านและนอกบ้าน สงูขึน้ร้อยละ 0.80 และ 0.49 ตามล�าดบั 
(กับข้าวส�าเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวแกง/ข้าวกล่อง)

ขณะทีห่มวดอืน่ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่งดืม่ ลดลงร้อยละ 0.01 จากการลดลง 
ของหมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร ร้อยละ 0.48 ตามราคาขายปลกี 
น�้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท (ยกเว้นก๊าซยานพาหนะ (LPG)) และการสื่อสาร 
(เครือ่งรบัโทรศัพท์มอืถอื) และหมวดเครือ่งนุง่ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 
0.01 (เสื้อยืดบุรุษ รองเท้าหุ้มส้นหนังสตรี เสื้อยกทรงสตรี) ส่วนสินค้าและ
บรกิารทีป่รบัตวัสงูข้ึน ได้แก่ หมวดเคหสถาน สงูขึน้ร้อยละ0.22 (ค่าเช่าบ้าน  
น�า้ยารดีผ้า ผงซกัฟอก) หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบคุคล สงูขึน้
ร้อยละ 0.38 (ผลติภัณฑ์ป้องกนัและบ�ารงุผวิ น�า้ยาระงบักลิน่กาย โฟมล้างหน้า)  
และหมวดการบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ สงูข้ึนร้อยละ 0.52 (ค่าเดนิทาง 
ไปเยี่ยมญาติและท�าบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) รวมท้ัง  
ค่าโดยสารสาธารณะปรบัสงูขึน้ ส่วนหมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ 
โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคาผู้บริโภค เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 
0.08 (MoM) และเฉลี่ย 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 
0.89 (AoA) 
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แนวโน้มปี 2563
เงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มีปัจจัยบวกจากราคาสินค้าเกษตรท่ีได้รับอิทธิพลจากภัยแล้ง และราคาน�้ามันท่ีเร่ิมทรงตัวในช่วงแรกก่อนจะเริ่มผันผวนใน
ทิศทางที่ลดลงในระยะต่อมา ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อรายได้ ก�าลังซื้อ และความต้องการสินค้า
และบริการ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวน่าจะส่งผลให้เงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีแรกอาจต�่ากว่าการคาดการณ์ (ต�่ากว่า 0.8) อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ดังกล่าวปรับตัวดีขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของปี ผนวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่เริ่มทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ภัยแล้งยังคงมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างมากในปีนี้  
น่าจะท�าให้เงินเฟ้อในครึ่งหลังของปี มีโอกาสกลับเข้าสู่กรอบคาดการณ์ได้ ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.4 - 1.2 
(ค่ากลางอยู่ที่ 0.8) ซึ่งอาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณ์เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในระยะต่อไป

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) ปรมิาณผลผลติลดลงเนือ่งจากหลายพืน้ทีเ่พาะปลกูประสบภัยแล้ง 
ปาล์มสด ราคาปรับสูงขึ้นตามมาตรการของรัฐเป็นส�าคัญ) กลุ่มสัตว์มีชีวิต 
และผลิตภัณฑ์ (สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่) ตามความต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ส�าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลังสด และกุ้งแวนนาไม ส่วนสินค้าส�าคัญที่ปรับลดลง
ตามราคาตลาดโลกและวัตถุดิบ ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลง

ร้อยละ 4.0 (ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก)) และหมวดผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 กลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิง 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)

ดชันคีวามเชือ่ม่ันผูบ้รโิภค เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 ดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ผู้บริโภคโดยรวม ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.1 จากระดับ 
44.1 ในเดือนก่อนหน้า ลดลงทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคในปัจจุบัน
ปรับตัวลดลงจากระดับ 38.9 มาอยู่ที่ระดับ 38.2 และดัชนี
ความเช่ือม่ันผู้บริโภคในอนาคตปรับตัวลดลงจากระดับ 47.6 
มาอยู่ที่ระดับ 46.4 เป็นที่น่าสังเกตว่า ความเชื่อมั่นโดยรวม
ของกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับตัว 
ดีขึ้น ในขณะที่กลุ่มอาชีพและภาคอ่ืนๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม 
ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวม ที่อยู่ในระดับต�่ากว่า 50 สาเหตุหลัก 
น่าจะมาจากความกังวลต่อสถานการณ์ไวรัส COVID-19  
ซึ่งส ่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตประจ�าวันของ
ประชาชน รวมทัง้ ยงักระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศเป็นวงกว้าง  
ท้ังในภาคการท่องเท่ียว ภาคการขนส่ง ภาคการค้าและการบรกิาร  
ภาคการผลิตและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 105.2 เมื่อเทียบกับ
เดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) ลดลงต่อเนือ่งตัง้แต่กลางปี 
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ลดลงร้อยละ 9.4 
ตามราคาตลาดโลก ประกอบกบัความต้องการใช้ในประเทศลดลง โดยเฉพาะ
เหลก็เส้นกลมผวิเรียบ-ผวิข้ออ้อย เหลก็โครงสร้างรปูพรรณ หมวดผลติภณัฑ์
คอนกรตี ลดลงร้อยละ 1.2 (คอนกรตีบลอ็กก่อผนงัมวลเบา คอนกรตีผสมเสรจ็)  
เนือ่งจากภาวะการค้าชะลอตวั และการแข่งขนัสงู หมวดซเีมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1  
(ปนูซเีมนต์ผสม ปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์) ซึง่สอดคล้องกับปรมิาณการจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์ในประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สินค้าในหมวดกระเบื้อง 
สงูขึน้ร้อยละ 1.7 (กระเบือ้งแกรนติ) ตามต้นทนุ หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้  
สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) ราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นปี 2562 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (สีเคลือบน�้ามัน 

สีรองพื้นปูนและสีรองพื้นโลหะ) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ท่อร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์พีวีซี) หมวดสุขภัณฑ์ สูงข้ึนร้อยละ 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) 
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การน�าเข้า เดอืนมกราคม 2563 การน�าเข้า มมีลูค่า 21,181 ล้านดอลลาร์สหรฐั หดตวั
ร้อยละ 7.9 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการหดตวัของเครือ่งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ (-4.3%) เคมีภณัฑ์ (-0.3%) และแผงวงจรไฟฟ้า (-8.0%) สนิค้าทียั่งขยายตวั 
ได้แก่ น�า้มนัดิบ (+30.0%) และเครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ (+18.7%) โดยแหล่งน�าเข้า
ส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+8.7%) ญีปุ่น่ (-11.0%) สหรัฐฯ (-47.0%) มาเลเซีย 
(-21.1%) และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (-16.3%)
ดลุการค้า เดอืนมกราคม 2563 ขาดดลุการค้ามลูค่า 1,556 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    

ดชันรีาคาส่งออก เดือนมกราคม 2563 เทยีบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สงูขึน้ร้อยละ 0.7 (YoY)  
จากการปรบัตัวสงูขึน้ของหมวดสนิค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 4.5 รองลงมา คอื หมวดสินค้าแร่
และเช้ือเพลงิ และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร สงูขึน้ร้อยละ 8.1 และ 0.5 ตามล�าดบั 
เนื่องจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มคลี่คลาย ท�าให้บรรยากาศ
ทางการค้าดขีึน้ ประกอบกบัมาตรการเร่งรดัการส่งออกของไทย ส่งผลให้สนิค้าหลายรายการ
ราคาปรบัตวัสงูขึน้ อาท ิยางพารา ไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็และแปรรปู น�า้มนัส�าเร็จรปู น�า้มนัดบิ 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู ขณะทีห่มวดสนิค้าอุตสาหกรรม ลดลงเลก็น้อย ร้อยละ 0.1 
อาท ิเมด็พลาสตกิ รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภณัฑ์ยาง ตามความต้องการที่
ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า

ดชันรีาคาน�าเข้า เดือนมกราคม 2563 เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน สงูขึน้ร้อยละ 2.1 (YoY)  
ปรับตวัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้า โดยเฉพาะหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ สงูขึน้ร้อยละ 3.4 ได้แก่ น�า้มนัดบิ 
น�า้มนัส�าเรจ็รปู เชือ้เพลงิอืน่ ๆ  จากความตงึเครยีดของสหรฐัฯ-อหิร่าน ผลกัดนัให้ราคาน�า้มนัโลก 
ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ เครือ่งมอื เคร่ืองใช้ทางวทิยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ 
หมวดสนิค้าวตัถุดบิและกึง่ส�าเรจ็รูป สงูข้ึนร้อยละ 1.4 ได้แก่ ทองค�า อปุกรณ์ ส่วนประกอบ
เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ แผงวงจรไฟฟ้า หมวดสนิค้าอปุโภคบริโภค สงูขึน้ร้อยละ 2.4 
ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผกั ผลไม้และของปรงุแต่งทีท่�าจากผกั ผลไม้ เครือ่งประดบัอญัมณี 
และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง สูงขึน้ร้อยละ 2.7 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ รถยนต์นัง่ และรถยนต์โดยสารและรถบรรทกุ

การค้าระหว่างประเทศของไทย : มกราคม 2563

การส่งออก การส่งออกของไทยในเดอืนมกราคม 2563 มมีลูค่า 19,626 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 3.4 กลับมาเป็นบวกในรอบ 6 เดือน จากการส่งออกน�า้มนั
เพ่ิมขึน้หลงัจากโรงกลัน่เริม่กลบัมาเปิดท�าการ และการส่งออกทองค�าทีส่งูขึน้ตามราคา
ตลาดโลก ขณะทีก่ารส่งออกของประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคหดตวั สะท้อนให้เหน็ถงึ
ความเข้มแขง็ของพ้ืนฐานการส่งออกไทยทีส่ามารถกระจายตวั (Diversification) 
ได้ดทีัง้ในด้านสนิค้าและตลาด ท�าให้สามารถประคองตวัได้จากปัจจยัความท้าทาย
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในเศรษฐกิจโลก เมือ่หกัทองค�าและน�า้มนัการส่งออกหดตวัร้อยละ 0.6 
ด้านการน�าเข้าเดอืนมกราคม 2563 หดตวัร้อยละ 7.9 จากฐานสงูของการน�าเข้าอาวธุ
เพ่ือซ้อมรบในเดอืนมกราคมปีก่อน และการน�าเข้าทองค�าทีล่ดลง เมือ่หกัทองค�า น�า้มนั 
และอาวธุ การน�าเข้าหดตวัเลก็น้อย ร้อยละ 0.2 อย่างไรกด็ ีการน�าเข้าสนิค้าทนุขยายตวั 
ร้อยละ 5.8 ในกลุม่เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบทีร้่อยละ 18.7 สูงสดุในรอบ 2 ปี

แม้ว่าการส่งออกขยายตวัจากน�า้มนัและทองค�า และยงัไม่เหน็ผลกระทบจาก
โรคไวรัส Covid-19 แต่สามารถสะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวของการส่งออกจาก
การลงนามข้อตกลงทางการค้าระยะแรก (Phase-1 Deal) ระหว่างจนีและสหรฐัฯ 
โดยผลกระทบจากสงครามการค้าต่อการส่งออกไทยเริม่ลดลง นอกจากนี ้ ไทยยังได้
ประโยชน์จากการทีม่สีนิค้ากลุม่ใหม่ๆ ทีข่ยายตวัได้ดอีย่างต่อเนือ่ง ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นสนิค้าเกษตรอาหาร และสนิค้าจาก SMEs เช่น ผลไม้ ไก่ สิง่ปรงุรสอาหาร อาหาร
สตัว์เลีย้ง นมและผลติภณัฑ์นม เคร่ืองดืม่ เคร่ืองส�าอาง เฟอร์นเิจอร์ ของตกแต่งบ้าน 
รวมถึงสนิค้าอตุสาหกรรมทีก่ลบัมาฟ้ืนตัว เช่น เครือ่งปรบัอากาศ โดยคาดว่าสนิค้า
ข้างต้นจะช่วยเสรมิการส่งออกไทยต่อไปในอนาคต และเป็นประโยชน์กบัเกษตรกร
ผูผ้ลิต และผู้ส่งออกรายย่อย 

การส่งออกไปตลาดส�าคญั มสีญัญาณการฟ้ืนตวัชดัเจนมากขึน้ การส่งออกไป
ตลาดส�าคญัๆ หลายตลาดกลับมาขยายตวั โดยการส่งออกไปยงัตลาดหลกัขยายตวั
ร้อยละ 3.1 เน่ืองจากการส่งออกไปสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 10.0 และสหภาพยโุรป (15) 
ขยายตวัร้อยละ 0.6 ตามล�าดับ การส่งออกไปตลาดศกัยภาพสงูขยายตวัร้อยละ 0.6  
เป็นผลมาจากการส่งออกไปตลาดจนีทีข่ยายตวัร้อยละ 5.2 และตลาดอาเซยีน (5)  
กลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปตลาดเอเชยีใต้ และ CLMV 
ปรบัตัวลดลงร้อยละ 4.6 และ 0.7 ตามล�าดบั ส�าหรบัตลาดศักยภาพระดับรองหดตวั
ทีร้่อยละ 6.6 ตามการส่งออกไปตลาดทวปีออสเตรเลยี แอฟรกิา ลาตนิอเมริกา และ 
รสัเซยีและกลุ่มประเทศ CIS ท่ีหดตวัร้อยละ 16.0 14.2 4.1 และ 0.9 ตามล�าดับ  
ขณะทีก่ารส่งออกไปตะวนัออกกลางขยายตวัต่อเนือ่งท่ีร้อยละ 2.0
แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563

ในระยะต่อไป เศรษฐกิจโลกและการส่งออกไทยยังต้องเผชญิกับแรงกดดนัจาก
สถานการณ์ไวรสั Covid-19 ทีช่ะลอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิและการค้าโลก รวมถงึ
ปัจจยัเสีย่งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และราคาน�า้มนัทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ อย่างไรกต็าม รฐับาลจนี 
มกีารด�าเนนิการอย่างรวดเรว็ เป็นรปูธรรม โดยจ�านวนผู้ตดิเชือ้ไวรสั Covid-19 รายวนั 
ในจนีเริม่ลดลง จงึคาดว่าจะสามารถควบคมุสถานการณ์ได้ในไม่ช้า และประเมนิว่า
ทางการจีนจะทยอยออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้ โดยกระทรวง
พาณชิย์ได้หารือกบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ในด้านการส่งออกและในประเทศ และอยูร่ะหว่าง
การเสนอมาตรการให้รฐับาลพจิารณาต่อไป ในขณะเดยีวกนั ผูส่้งออกและผูผ้ลิตไทย
ควรมุง่เน้นการรกัษาคณุภาพและความปลอดภยัของสนิค้าอาหารและเกษตร ท่ีจะ
มคีวามต้องการมากขึน้หลังปัญหาไวรัสคลีค่ลาย โดยภาครฐัจะหามาตรการรองรบัและ
ช่วยเหลอืในระหว่างนี ้ เพือ่มใิห้มอีปุสรรคทางการค้าในระยะต่อไป ส�าหรับประเดน็ 
ค่าเงนิบาททีม่แีนวโน้มอ่อนค่าลงตัง้แต่ช่วงต้นปี อาจช่วยลดแรงกดดนัส�าหรบัสนิค้า
ที่มีการแข่งทางด้านราคาสูงได้บ้าง อย่างไรกด็ ี ผูส่้งออกควรท�าประกนัความเสีย่ง 
อตัราแลกเปลีย่นร่วมด้วยเพ่ือหลกีเลีย่งปัจจัยลบในช่วงทีม่คีวามผนัผวนสงู  

ส�าหรับการส่งเสรมิการส่งออกในปี 2563 รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงพาณชิย์ (นายจรุนิทร์ ลกัษณวิศษิฏ์) มแีผนน�าคณะกระทรวงพาณชิย์และ
ภาคเอกชนเดนิทางไปเปิดตลาด ตามกลยทุธ์ รกัษาตลาดเดมิ เปิดตลาดใหม่ ฟ้ืนฟู
ตลาดเก่า อย่างน้อย 18 ประเทศ เช่น แอฟรกิาใต้ ตะวนัออกกลาง รัสเซยี องักฤษ 
เยอรมน ีและออสเตรเลยี และประเทศอืน่ๆ ในเอเชยี อาท ิเวยีดนาม กมัพชูา บงักลาเทศ 
อินเดีย เป็นต้น เพื่อผลักดันการส่งออกและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับไทย และ 
ในระยะยาว กระทรวงพาณชิย์จะเร่งผลกัดนัการเจรจาความตกลงการค้าเสร ี (FTA)  
ทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้โดยเร็ว ได้แก่ ไทย-ตรุกี (คาดว่าจะเสรจ็สิน้ปี 2563) 
ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ศรีลังกา และเตรียมความพร้อมส�าหรับการเจรจา FTA  
ในอนาคต เพือ่ขยายฐานตลาดส่งออกให้ครอบคลมุมากยิง่ข้ึน

หน่วย (Unit) : 
ล้านเหรยีญสหรฐั (Million USD)

ม.ค. 2563
Jan 2020

ม.ค. – ธ.ค. 2562
Jan-Dec 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

19,625.7
3.35 %

246,244.5
-2.65 %

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

21,181.4
-7.86 %

236,639.9
-4.66 %

ดลุการค้า
(Trade Balance) -1,555.7 +9,604.6

สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์และส่วน
ประกอบ 2,057.77 -3.41 10.49 สหรัฐฯ 2,560.32 9.95 13.05

อญัมณีและเครือ่ง
ประดบั 1,740.22 115.54 8.87 จนี 2,106.82 5.23 10.73

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ 1,452.84 1.90 7.40 ญีปุ่น่ 1,985.99 -2.55 10.12

ผลติภัณฑ์ยาง 937.77 7.32 4.78 สงิคโปร์ 912.14 65.65 4.65

น�า้มนัส�าเรจ็รปู 670.15 5.88 3.41 เวยีดนาม 851.60 -7.92 4.34

สินค้า 
มลูค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)
น�า้มนัดบิ 2,427.47 30.01 11.46 จนี 5,038.93 8.71 23.79
เครือ่งจกัรกลและส่วน
ประกอบ 2,183.51 18.73 10.31 ญ่ีปุ่น 2,515.56 -11.00 11.88

เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 1,547.93 -4.33 7.31 สหรฐัฯ 1,794.49 -46.99 8.47

เคมภีณัฑ์ 1,422.72 -0.28 6.72 มาเลเซยี 1,037.67 -21.06 4.90

แผงวงจรไฟฟ้า 1,051.61 -8.04 4.96
สหรฐัอาหรบั

เอมเิรตส์ 743.1 -16.25 3.51

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดับแรก เดือน ม.ค. 63

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน ม.ค. 63

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ม.ค. 63 ดัชนี ม.ค. 63
ส่งออก -0.4 +0.4 -0.1 +0.7 101.0
น�าเข้า -0.3 +0.1 +0.1 +2.1 93.7



ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดือน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
 ราคาทองค�าเดือนมกราคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 23,605.00 บาท 

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.39 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงที่สุดในรอบ 7 ปี  
สอดคล้องกับการปรับเพ่ิมข้ึนของราคาทองค�าในตลาดโลกมาอยู่ท่ี 
1,593.34 เหรยีญสหรฐัต่อทรอยออนซ์ เพ่ิมจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.09  
ปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ 
ต่อห่วงโซ่อุปทานจีนของโลก ความกังวลต่อเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก  
ค่าเงินบาทอ่อน และดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับลดลง คาดการณ์ว่า
ราคาทองค�าในไตรมาสแรกของปี 2563 จะปรบัตวัอยูท่ี ่1,540 - 1,600 
เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ 

ราคาน�้ามัน
 ราคาน�า้มนัดบิเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 ปรบัตวัลดลง โดยราคาน�า้มนั

ดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี ่51.27 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 10.87 
จากเดือนก่อนหน้า แต่เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 
ร้อยละ 6.76 โดยราคาน�้ามันดิบที่ปรับลดลงในเดือนนี้ เป็นผลมาจาก
ความกงัวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทีม่จี�านวน
ผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ามันลดลง 
และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส�าหรับราคาน�้ามัน 
แก๊สโซฮอลในเดอืนนีอ้ยู่ที ่22.77 บาท/ลติร ลดลงร้อยละ 2.57 จากเดือน
ก่อนหน้า ราคาน�้ามันดีเซล อยู่ที่ 25.91 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 5.20  
จากเดือนก่อนหน้า 

อัตราแลกเปลี่ยน       
 ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.34 บาทต่อ

เหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ 2.96 จากเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน อ่อนค่าลงร้อยละ 0.10 การอ่อนค่าของเงนิบาท 
ในเดือนนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลจากการระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ท�าให้มีความต้องการเงนิบาทน้อยลง โดยไปถือครองสนิทรพัย์
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 ปรับตวั

เพิม่ขึน้จากเดอืนมกราคม 2563 จากราคา 1,221.36 บาท/100 กโิลกรมั 
เป็น 1,258.16 บาท/100 กิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 
100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรบัตัวลดลงจากราคา 3,055.00 บาท/100 กโิลกรมั 
เป็น 3,047.63 บาท/100 กโิลกรมั ราคาข้าวโดยรวมปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น
ผลจากภาวะภัยแล้ง ท�าให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้า ผลผลิตข้าว 
จงึลดลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการเกิดความกังวลจงึมกีารเกบ็สตอ็กเพิม่ขึน้

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย 

ณ ท่าเรือกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 เฉลีย่อยูท่ี ่
กิโลกรัมละ 48.81 บาท และ 42.97 บาท ตามล�าดับ ราคายางแผ่น
รมควันชั้น 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.10 ขณะที่ราคา
ยางแท่ง STR 20 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.78 โดยรวมราคายางปรับตัว
ลดลงตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ประกอบกับได้รับแรงกดดันจาก
การเทขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน และจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 (COVID-19)  

11

Commodities  &  FX
สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร

กมุภาพนัธ์ 2563

ทีม่า : CEIC

หน่วย (Unit) : 
ล้านเหรยีญสหรฐั (Million USD)

ม.ค. 2563
Jan 2020

ม.ค. – ธ.ค. 2562
Jan-Dec 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

19,625.7
3.35 %

246,244.5
-2.65 %

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

21,181.4
-7.86 %

236,639.9
-4.66 %

ดลุการค้า
(Trade Balance) -1,555.7 +9,604.6

เดอืน
สนิค้า ม.ค. 63 ก.พ.63 %Δ(MOM) ก.พ. 62 ก.พ. 63 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,221.36 1,258.16 3.01    1,141.32 1,258.16 10.24
ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,055.00 3,047.63 -0.24    3,325.00 3,047.63 -8.34
ยางพารา : (Baht/Kg)       
แผ่นรมควนั ช้ัน3 (f.o.b) 48.76 48.81 0.10       50.66 48.81 -3.65
ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 44.66 42.97 -3.78        44.83 42.97 -4.15
ทองค�า       
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,560.67 1,593.34 2.09 1,320.07 1,593.34 20.70
ไทย (THB/Baht) 22,397.73 23,605.00 5.39 19,477.50 23,605.00 21.19

น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       

WTI 57.52 51.27 -10.87         54.99 51.27 -6.76

อตัราแลกเปลีย่น       

THB/USD 30.44 31.34 2.96         31.31 31.34 0.10
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องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกระดบัการเตอืนภยัความเสีย่งของการระบาดของเช้ือไวรสั
โคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ข้ึนสูร่ะดบัสงูสดุ โดยมกีารลกุลามไปในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
อย่างต่อเนื่อง และถือได้ว่าเป็น Disruption ต่อเศรษฐกิจโลก

โควิด-19 เริม่ระบาดเมือ่ปลายปี 2562 โดยเริม่ต้นทีเ่มอืงอูฮ่ัน่ของจนี และระบาดสูท่ัว่โลกอย่าง
รวดเร็ว (Cr: wikipedia) แม้ว่าการตดิเชือ้ในจนีเริม่ลดลง แต่การระบาดนอกประเทศจีนกลบัเพ่ิมข้ึนสงู 
โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน (Cr: Line Today) 

โควิด-19 เป็น Disruption
1.เปลี่ยนแปลงเร็วและรุนแรง เกิดการพัฒนาตัวของโรครวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงและ

รวดเร็วในวงกว้างต่อสายการผลิตจีนรวมถึงท่ัวโลก หลายโรงงานและระบบโลจิสติกส์ในจีนต้อง
หยุดชะงัก นักท่องเที่ยว นักธุรกิจจีนหยุดเดินทาง สนามบินต่างๆ กระทบหนัก เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวาง เนื่องด้วยเศรษฐกิจจีน (GDP) 
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ อีกทั้งห่วงโซ่อุปทานจีนยังเชื่อมโยงกับสายการผลิตโลก 
เป็นอย่างมาก (จนีเป็นห่วงโซ่อปุทาน 28% ของโลก Cr: Dr.Thanit Soratna) โดยเฉพาะด้านยานยนต์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฮเทค 

2. แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โควดิ-19 ตดิต่อง่าย (Cr: FitchSolutions) และส่งผลเสียต่อปอด
มากกว่าทีเ่คยคาดคดิ ส่งผลให้จนีและญีปุ่น่ใช้มาตรการสูงสุดในการปกป้องประชาชนของตน ขณะที ่
มดูี้ ส์อนาไลติกส์ประเมนิว่ามคีวามเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิโลกจะเข้าสูภ่าวะถดถอยในช่วงครึง่ปีแรก ในอกีด้านหนึง่  
เศรษฐ กิจจีนใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งห่วงโซ่อุปทานจีนก็ยังเช่ือมโยงกับสายการผลิตโลก
เป็นอย่างมาก และส่งผลให้เกิดการชะงักงันด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนทั่วโลก ที่ส�าคัญ เช่น

วกิฤติโควดิ-19 จนี : A Total Disruption?

3. มองด้วยมมุมองคนรุน่ใหม่ ไม่ตดิกรอบเดมิ จนีจะต้องคดิใหม่ด้วยมมุมองใหม่ โดยจะต้องหนัมา
ให้ความส�าคัญด้านสาธารณสขุมากข้ึน 

4. Start up สร้างส่ิงใหม่รือ้สิง่เก่า ถงึเวลาทีจ่นีจะต้องเพิม่นโยบายทนัสมยัตวัที ่5 คอื สาธารณสขุ 
ทีเ่ป็นจดุบอดท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิอย่างมาก

ผลกระทบจากโควคิ-19 จนี ในเชงิเศรษฐกจิท่ีส�าคัญต่อประเทศไทย
1. เศ รษฐกิจไทยชะลอตัว ในไตรมาส 1 เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มชะลอตัว เนือ่งจากโควิด-19  

ในช่ว งเดอืน ก.พ. 63 การส่งออกไปจนีและทัว่โลกชะลอตวั นกัท่องเทีย่วหายไป 45% (Cr: ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย)         

2. นั กช้อปลดลง คนหลกีเลีย่งการไปในทีช่มุชน ท�าให้ผูค้้ารายย่อยได้รบัผลกระทบ (Cr: สมาพันธ์ 
SME ไทย) 

3. ส่งออกสนิค้าเกษตรสะดุด จนีปิดเมอืงและท่าเรอืหลายแห่ง สนิค้าเกษตรไทยได้รับผลกระทบ เช่น 
ข้าว มนัส�าปะหลงั ทเุรยีน (Cr: กระทรวงพาณชิย์) 

4. ก�าลงัการผลติจนีลดและก�าลงัซ้ือลด ห่วงโซ่อปุทานจีนต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตวัไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
จะส่งผลต่อก�าลงัซือ้ลดลง (Cr: สภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย) 

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

 สถติกิารระบาด Covid-19  (ข้อมลู ณ วนัที ่13 มนีาคม 2563)

เช่น ไทย ฟิลปิปินส์ ฮ่องกง 
นวิซแีลนด์ กมัพชูา มาเลเซยี  

ลาว ออสเตรเลยี สงิคโปร์ 
เยอรมน ีองักฤษ ตรกุ ีสเปน 

แมก็ซิโก และอติาลี

เช่น ลาว ฮ่องกง  เวยีดนาม 
ไต้หวนั ไทย ฟิลปิปินส์ 

เมยีนมา เกาหลีใต้ สงิคโปร์ 
ญีปุ่น่ กมัพูชา ปากีสถาน 

ศรลีงักา แองโกลา ออสเตรเลยี 
ชลิ ีเปร ูมาเลเซยี บราซิล 

และแอฟรกิาใต้

เช่น ลาว ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซีย 
เวยีดนาม มาเลเซยี เมยีนมา 
กมัพชูา จนี อนิเดยี อยีปิต์ ชิลี 
เปร ูแอฟรกิาใต้ บังคลาเทศ 
ซึง่จะส่งผลต่อความเข้มแขง็ 

ด้านการผลติ

กระทบการผลติต่อ
ประเทศทีพ่ึ่งพาตลาดจีน

และมคีวามสมัพันธ์
ด้านการลงทนุกับจีนสงู

กระทบประเทศท่ีพึง่พา
นกัท่องเท่ียวจีนสงู

กระทบต่อประเทศทีร่ะบบ
สาธารณสขุไม่เข้มแขง็ 
เสีย่งต่อการระบาดง่าย

ข้อคดิเหน็/แนวทางปรบัตวั
1. ในร ะยะส้ันสินค้าเกษตรและอาหารได้รับผลกระทบจากปัญหา 

โลจสิตกิส์และห่วงโซ่การผลติ แต่ในจนีสถานการณ์เริม่คล่ีคลาย คาดใน
ช่วงคร่ึงปีหลงัน่าจะได้ประโยชน์ เน่ืองจากภาคการเกษตรของประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะ จีน และเกาหลไีด้รับผลกระทบอย่างหนักด้านการผลิต ย่อมต้อง
น�าเข้าเพ่ิม

2. ควรมีการประชาสมัพันธ์เชงิรุกด้านการท่องเทีย่ว โดยเน้นประชาสมัพนัธ์ 
เร่ืองสาธารณสขุไทยทีค่มุโควดิ-19 ได้

3. ระดมจดักจิกรรม Thailand Grand Sale อย่างน้อย 3 ครัง้ต่อปี  
เพือ่ดึ งดดูนกัท่องเทีย่วในและต่างประเทศ ซึง่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ประเทศแ ละเพ่ิมรายได้ SMEs โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวจีน 
เกาหลใีต้ และฮ่องกง ให้มาไทยแทน

4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทย Top Brand Thailand  
ในต่างประเทศบ่อยครัง้ข้ึน โดยเฉพาะอาเซียน จนี และอนิเดยี เพือ่สร้าง 
ความเชือ่มัน่ในสนิค้าไทยว่าไม่ได้รับกระทบจากโควดิ-19

5. ชูธง  Start up สูก่ารเป็นผูน้�าในภูมภิาค ภายใต้กจิกรรมในข้อ 4  
ควรมกีารจบัคูธ่รุกจิ โดยเน้นนักธรุกจิทีม่เีครือข่ายมากกว่า 1 ประเทศ เช่น  
หากเป็นเมอืงมณัฑะเลย์ก็ควรเชญินกัธรุกจิทีค้่าขายกบัทัง้ในเมยีนมา จนี และ
อนิเดยี  เนือ่งจากมณัฑะเลย์เป็นศนูย์กลางในการเชือ่มต่อการค้ากับอนิเดีย
และจนี

6. Start up ด้วยมมุมองใหม่ ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมผูบ้รโิภคในจนี
และญีปุ่น่ รวมท้ังประเทศท่ีมกีารแพร่กระจายของของโควดิ-19 เปล่ียนไปมาก 
เช่น หลกีเลีย่งการไปทีช่มุชน จงึควรทีภ่าครัฐจะส่งเสริมการท�าธรุกจิออนไลน์
กบัประเทศเหล่านีม้ากข้ึน

7. จะเกดิการย้ายฐานมาไทยและอาเซยีนครัง้ใหญ่ โดยเฉพาะบรษิทั
ญีปุ่น่และเกาหลีทีล่งทนุในจนี อาทเิช่น บริษัทโตโยต้ามกีารยนืยนัแล้วว่าจะ
ย้ายมาไทยหรือเวยีดนาม BOI คงต้องเตรียมรอรับ 

ประเทศ ตดิเช้ือ เสยีชวีติ รกัษาหาย
ทัว่โลก 133,766 4,912 70,009
จนี 80,813 3,176 64,111
อติาลี 15,113 1,016 1,258
อหิร่าน 10,075 429 3,276
เกาหลใีต้ 7,979 66 510
สเปน 3,146 55 189
ฝร่ังเศส 2,876 48 12
เยอรมนั 2,745 3 25
สหรัฐอเมริกา 1,725 40 12
เรอืไดมอนด์ฯ 696 7 325
ญีปุ่น่ 691 16 118
สวสิเซอร์แลนด์ 868 4 4
นอร์เวย์ 800 - 1
เนเธอร์แลนด์ 614 5 -
องักฤษ 590 8 19
ออสเตรยี 361 - 4
เบลเยีย่ม 339 4 1
กาตาร์ 262 - -
บาห์เรน 197 - 35

ประเทศ ตดิเช้ือ เสยีชีวติ รกัษาหาย
สงิคโปร์ 187 - 96
มาเลเซีย 158 - 26
แคนาดา 150 1 8
อสิราเอล 131 - 4
ฮ่องกง 129 3 77
ออสเตรเลยี 128 3 22
กรีซ 117 1 -
เชก็ 113 - -
ฟินแลนด์ 109 - 1
ไอซ์แลนด์ 103 - 1
สโลเวเนยี 89 - -
UAE 85 - 17
อรัิก 83 8 15
คเูวต 80 - 2
อนิเดีย 77 1 4
ไทย 75 1 35
บราซิล 73 - -
ไอร์แลนด์ 70 - -
โปรตุเกส 70 - -


