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COVID-19 และพฤติกรรมการบริโภคบนโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนไป
เส้นทางราคาผักและผลไม้ที่มีผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค
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Editor s Note
เป็นเวลานานหลายเดือนแล้ว ที่ท่ัวโลกต้องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้ อไวรัส COVID-19 และยังไม่มที ที า่ ว่าจะยุ ตลิ งในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้พฤติกรรมและรู ปแบบ
การด�ำเนินชี วติ เปลี่ยนแปลงไป เกิดเป็นวิถชี ี วติ แบบใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ทัง้ ในด้านอุ ตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และการท่องเที่ยว
จากวิกฤติครัง้ นีท้ ำ� ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจครัง้ ส�ำคัญ เราจึง
ควรถือเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการยกเครื่องเศรษฐกิจขนานใหญ่ (Great Reset)
และ TPSO Journal ฉบับนี้ ได้คดั สรรบทความที่แฝงสาระน่ารู อ้ นั เป็นประโยชน์ จากเนือ้ หา
ของงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ “ส่องราคาพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของไทย จะ รุ ่ง หรือ ร่วง
ในช่ วง COVID-19 ?” เพื่อเสนอแนวทางเบือ้ งต้นในการช่ วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนมาตรการ
ภาครัฐในการผลักดันสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ตามมาด้วย Special Report ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของผู ้บริโภค เรื่อง “COVID-19 และพฤติกรรมการบริโภค
บนโลกออนไลน์ท่ีเปลี่ยนไป” เพื่อศึกษาทิศทางความต้องการบริโภคสินค้าของผู ้บริโภค
ผ่านช่ องทาง E-Commerce รวมทัง้ บทบาทในการผลักดันธุ รกิจการค้าออนไลน์ให้เติบโต
ปิ ดท้ายด้วย “เส้นทางราคาผักและผลไม้ ที่มผ
ี ลต่อการใช้จา่ ยของผู บ้ ริโภค” ที่เล่าถึง
ปั จจัยในการก�ำหนดราคาสินค้าเกษตร และผลของการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่มตี อ่ ผู บ้ ริโภค
พร้อมทัง้ เคล็ดลับการประหยัดเงินในกระเป๋ า
สุดท้ายนีห้ วังเป็นอย่างยิ่งว่า TPSO Journal ฉบับนีจ้ ะให้ความรู แ้ ละมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่
ผู อ้ า่ นทุกท่านนะคะ					
						
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปรับตัว
ของเศรษฐกิ จ ไทยให้ ส อดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ การค้ า โลก
ในช่วงเดือนกันยายน จึงได้จดั งานสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทยในยุคโควิดภิวตั น์”
เพือ่ รับฟังข้อมูลและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับห่วงโซ่อปุ ทานและเศรษฐกิจเพือ่ นบ้าน
กับโครงสร้างการค้าไทยในยุคหลังโควิด และงานสัมมนาการเผยแพร่ผลการศึกษาการปรับตัว
ของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นประธานในการจัดงาน และการสัมมนาครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติ
จากนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒมิ าให้ขอ้ มูลและรับฟังมุมมองประเด็นด้านต่าง ๆ โอกาสทางธุรกิจ
ปัญหาและอุปสรรค การน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถทาง
การแข่งขัน และบูรณาการธุรกิจให้ตอบโจทย์
ความต้องการได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั จะเป็นประโยชน์ตอ่ ทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการน�ำไปพิจารณาปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั และอนาคต
ใช้ ป ระกอบการก� ำ หนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าของไทยให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
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Special talk
โดย กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

“ส่องราคาพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของไทย
จะ รุ่ง หรือ ร่วง ในช่วง COVID-19 ?”
ภาคเกษตรนับได้ว่ามีบทบาทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ
นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว คนส่วนใหญ่ของประเทศยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม หากมีรายได้จากการขายสินค้าเกษตรที่ดีก็จะเป็นก�ำลังซื้อส�ำคัญ
ของประเทศทีจ่ ะผลักดันเข้าสูก่ ารกระตุน้ เศรษฐกิจภาคธุรกิจอืน่ ต่อไป โดยในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีผ่ า่ นมาพบว่า
ภาคเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการ
ด�ำเนินมาตรการและนโยบายหลายด้านของภาครัฐ รวมทัง้ การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทำ� การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตร
ในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ยางพารา มันส�ำปะหลัง ปาล์มน�้ำมัน
และสับปะรด ยังคงผันผวน/ตกต�่ำ ซึ่งอาจจะเกิดจากปริมาณผลผลิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจต่าง ๆ จนเกิดการชุมนุมเรียกร้องให้ภาครัฐ
ด�ำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้ราคา
สินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ดังนั้น เรามาดูกันสิว่า “การปรับตัวของราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกร
ควรจะได้รับ เมื่อปริมาณมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เท่าเดิม
ควรจะเป็นเท่าใด ? และจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสินค้าเกษตรทีม่ คี วามส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน 5 รายการ ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา มันส�ำปะหลัง
ปาล์มน�ำ้ มัน และสับปะรด ซึง่ มีหลักการว่า “หากปริมาณสินค้าเกษตรลดลง/
เพิม่ ขึน้ ราคาจะต้องสูงขึน้ /ลดลง เพือ่ ให้รายได้จากการขายสินค้าเกษตรของ
เกษตรกรเท่าเดิม” โดยใช้สูตร
%P =

-100(%Q)
(%Q)+100

•

สินค้าเกษตรที่ราคาในตลาดมีการปรับตัวสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น
(ราคาที่จะท�ำให้รายได้เกษตรกรไม่เปลี่ยนแปลง) ซึ่งส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้มากขึ้น มีจ�ำนวน 3 รายการ ได้แก่
- สับปะรด (ราคาปรับตัวสูงขึ้น 111.56% และมากกว่าที่ควรจะเป็น
		 คือ +3.21%)
- ปาล์มน�้ำมัน (ราคาปรับตัวสูงขึ้น 17.25% และมากกว่าที่ควรจะเป็น
		 คือ -15.33%)
- มันส�ำปะหลัง (ราคาปรับตัวลดลง 1.36% และมากกว่าที่ควรจะเป็น
		 คือ -11.43%)

เมื่อ %Q >-100

%P คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคา
%Q คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิต
ผลการศึกษาปริมาณและราคาสินค้าเกษตรทั้ง 5 รายการ จากข้อมูลของ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 พบว่า
1. ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ทีม่ แี นวโน้มลดลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา และสับปะรด ส�ำหรับสินค้าเกษตรที่
ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์มน�้ำมัน และมันส�ำปะหลัง
2. ราคาสินค้าเกษตร ทีม่ แี นวโน้มลดลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ได้แก่ มันส�ำปะหลัง ยางพารา ส�ำหรับสินค้าเกษตรที่ราคา มีแนวโน้มเพิ่มสูง
ได้แก่ ปาล์มน�้ำมัน ข้าว และสับปะรด โดยการปรับตัวสูงขึ้นของราคานั้น
บางรายการปรับตัวสูงขึน้ เพียงพอทีจ่ ะส่งผลดีตอ่ เกษตรกร (ท�ำให้มรี ายได้เท่าเดิม
หรือสูงกว่าเดิม) บางรายการยังคงปรับตัวสูงขึน้ ไม่เพียงพอและส่งผลกระทบทาง
ด้านลบต่อรายได้ของเกษตร ดังนี้

สินค้าเกษตรที่ราคาในตลาดมีการปรับตัวต�่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น
•
(ราคาที่จะท�ำให้รายได้เกษตรกรไม่เปลี่ยนแปลง) ซึ่งส่งผลให้เกษตรกร

มีรายได้ลดลง มีจ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่
- ข้าวเปลือก (ราคาปรับตัวสูงขึ้น 15.52% แต่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
		 คือ +83.92%)
- ยางพารา (ราคาปรับตัวลดลง 17.34% และน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
		 คือ +1.33%)

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาการปรับตัวของราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญทั้ง 5 รายการ จากปริมาณผลผลิตและราคาที่เกษตรกรขายได้ พบว่า ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขาย
ได้ตามท้องตลาด เมื่อเทียบกับราคาที่ควรจะเป็น (จากการค�ำนวณ) ยังเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมมากนัก โดยส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรทั้งทางบวกและลบ ดังนั้น
ในการก�ำหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกันรายได้เกษตร การชดเชยหรือการเยียวยาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตร ควรน�ำข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิตและราคาที่ควรจะเป็นดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่
เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภาคเกษตรของประเทศไทยต่อไป
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Special Report
โดย นางสาววรรณวิกา ภาคธูป นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

COVID-19

และพฤติกรรมการบริโภค
บนโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนไป

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลกนับว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งภาคการผลิต การลงทุน การท่องเที่ยว และภาคบริการ รวมไปถึง
ด้านสาธารณสุข การด�ำรงชีวติ และความเป็นอยูข่ องผูค้ น ซึง่ นับว่าเป็นวิกฤตการณ์รนุ แรงทีไ่ ม่ได้เผชิญบ่อยนัก จึงท�ำให้หลายประเทศประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซา
อย่างรุนแรงต่อเนือ่ งจากการทีเ่ ศรษฐกิจโลกชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า ด้วยเหตุทรี่ ะบบเศรษฐกิจโลกมีลกั ษณะเป็นห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ชือ่ มโยงกัน ทีส่ ำ� คัญวิกฤตการณ์นี้
ยังส่งผลให้พฤติกรรมของภาคธุรกิจ และผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “New Normal” พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นความท้าทายที่แต่ละภาคส่วน
จะต้องเรียนรู้ และหาวิธีการรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้คน ซึ่งหากเรามีการรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนและ
โอกาสหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เทคโนโลยีด้าน
การสือ่ สาร การขนส่ง และระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ในหลายประเทศ ท�ำให้ข้อจ�ำกัดด้านการสื่อสารและการค้าลดลงอย่างมาก
อีกทัง้ พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมมีการปรับเปลีย่ นตามวัยและยุคสมัย
โดยนิยมความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากผลส�ำรวจของส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในช่วง 7 ปี ทีผ่ า่ นมา (2556–ปัจจุบนั )
พบว่า จ�ำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะผลการส�ำรวจล่าสุดในปี 2562 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดกว่าร้อยละ 150 ส่งผลให้ปจั จุบนั ไทยมีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ต 47.5 ล้านคน
หรือประมาณร้อยละ 70 ของจ�ำนวนประชาชนทัง้ หมด โดยเฉพาะคนในช่วงอายุ
ระหว่าง 19-38 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 10 ชั่วโมง 36 นาทีต่อวัน
และมีผทู้ ซี่ อื้ สินค้าและบริการออนไลน์คดิ เป็นร้อยละ 57.0 ของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ทัง้ หมด ส่งผลให้มลู ค่า E-Commerce ของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2562
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 6.91 หรือประมาณ 4.02 ล้านล้านบาท
โดยเฉพาะตลาดดาวเด่นอย่าง B2C ที่นับว่าประเทศไทยมีการขยายตัวสูงสุดใน
อาเซียนถึง 5 ปีซอ้ น และอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการค้าปลีก
และการค้าส่ง คิดเป็นมูลค่า 1.29 ล้านล้านบาท
ต่อมาเมือ่ การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ท�ำให้ระบบการค้าออนไลน์
หรือ E-Commerce เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในไทยและต่างประเทศ
โดยมีหลายงานวิจัยที่บ่งชี้ว่ารูปแบบการบริโภคหลังวิกฤตการณ์ COVID-19
จะปรับเข้าสู่การใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น จากการเข้ามาใช้บริการของคนใน
Generation X และ Baby Boomer ซึ่งเพศ รายได้ และช่วงอายุ ยังเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้า ดังนั้น ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จึงได้ท�ำการส�ำรวจการ
ซื้ อ สิ น ค้ า และการท� ำ กิ จ กรรมของประชาชนผ่ า นระบบออนไลน์ ใ นช่ ว ง
COVID-19 เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของประชาชนในช่วงดังกล่าว ส�ำหรับใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ธุรกิจออนไลน์ของภาคธุรกิจได้อย่างตรงจุด โดยมีการส�ำรวจข้อมูลในช่วง
เดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน 2563 จ�ำนวน 7,611 ตัวอย่าง ทัว่ ประเทศ ครอบคลุม
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7 กลุม่ สาขาอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร พนักงานเอกชน ผูป้ ระกอบการ รับจ้างอิสระ
พนักงานของรัฐ นักศึกษา และกลุ่มไม่ได้ท�ำงาน ดังนี้
1. การซือ้ สินค้าออนไลน์ของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ผลการส�ำรวจ พบว่า มีประชาชนที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์
คิดเป็นร้อยละ 45 ของกลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การส�ำรวจ ขณะทีม่ ปี ระชาชนทีเ่ คยซือ้ สินค้า
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 55
ทัง้ นี้ ประชาชนผูท้ เี่ คยซือ้ สินค้าออนไลน์อยูแ่ ล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ได้ซอื้ สินค้าทางระบบออนไลน์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37 ซึง่ ส่วนมาก
อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี และ 20-29 ปี ตามล�ำดับ

ผูท้ ซี่ อื้ สินค้าทางระบบออนไลน์เท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนผูท้ ซี่ อื้ สินค้า
ทางระบบออนไลน์ลดลง คิดเป็นร้อยละ 35

จากข้อมูลดังกล่าวเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า สัดส่วนของประชาชนผูท้ เี่ คยซือ้ สินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ ได้สงั่ ซือ้ สินค้าเพิม่ ขึน้ และลดลงในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน คือ
ร้อยละ 37 และ 35 ตามล�ำดับ สะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ได้ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย
สินค้าฟุ่มเฟือย แต่จะเน้นสินค้าที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ส�ำหรับสินค้าที่ยังมี
แนวโน้มขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าในกลุม่ อาหาร โดยเฉพาะการสัง่ อาหารออนไลน์
(Food Delivery) และอาหารส� ำ เร็ จ รู ป ที่ มี ก ารขยายตั ว ร้ อ ยละ 30-40
ในช่วงที่ผ่านมา สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพ
ซึ่งผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงามส่วนมาก เริ่มเปลี่ยนสายการผลิต
ไปเน้นสินค้าสุขภาพมากขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ของแต่งบ้านและสวน เนื่องจากคนต้องท�ำงานที่บ้านและอยู่บ้านกันมากขึ้น
2. กิจกรรมยอดนิยมทีผ่ า่ นระบบออนไลน์ของประชาชนผูบ้ ริโภคในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผลการส�ำรวจ พบว่า
• การใช้จา่ ยสินค้าด้านสุขอนามัยมีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ (เช่น หน้ากากอนามัย
แอลกอฮอล์ ยาฆ่าเชื้อโรค และถุงมือ เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 32.70
• ท�ำธุรกรรมทางการเงินส่วนบุคคลออนไลน์ ร้อยละ 18.72
• ใช้จ่ายสินค้าทั่วไป ร้อยละ 16.20
• สั่งอาหารผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ (โทรสั่ง Lineman Grab และ
Foodpanda เป็นต้น) ร้อยละ 15.65
• ช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยมือถือแทนการช�ำระด้วยเงินสด
ร้อยละ 13.12

จากผลการส�ำรวจของส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าดังกล่าว
ชีใ้ ห้เห็นว่า การซือ้ -ขายสินค้าและบริการบนระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 หรือในช่วงล็อกดาวน์ ขยายตัวสูงในหลายกลุ่มสินค้า ซึ่งมี
ส่วนช่วยลดทอนผลกระทบจากการปิดกิจการชัว่ คราว และช่วยพยุงการบริโภค
และเศรษฐกิจไทยในช่วงวิกฤตได้ระดับหนึ่ง แม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในภาวะ
ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยและบางส่วนยังเผชิญข้อจ�ำกัดมากขึน้ ในการหารายได้
ดังนั้น การซื้อขายโดยผ่านระบบออนไลน์ นับว่าเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม
ทีภ่ าครัฐต้องดูแล ส่งเสริม และเฝ้าระวังให้การใช้อนิ เทอร์เน็ตก่อให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน
ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการเองจะต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการใช้โอกาส
ในช่ ว งนี้ เ ร่ ง พั ฒ นารู ป แบบการท� ำ ธุ ร กิ จ ต่ อ ยอดเครื อ ข่ า ยคู ่ ค ้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม
การท�ำธุรกิจระหว่างกัน ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐ
• ควรมีการจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้บริการออนไลน์อย่างเป็นระบบ
เนือ่ งจากในอนาคต ธุรกิจออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และข้อมูลสถิตติ า่ ง ๆ ถือเป็นสิง่ มีคา่ ในยุคปัจจุบนั เนือ่ งจาก

เป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยวิเคราะห์แนวทางการด�ำเนินงานของนโยบายต่าง ๆ
ยิ่งเรามีข้อมูลมาก และน�ำมาวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ยิ่งท�ำให้นโยบายแก้ปัญหาได้
ตรงจุดมากขึ้น
• ส่งเสริมและผลักดันให้ผคู้ า้ ออนไลน์เข้าสูร่ ะบบ โดยการจดทะเบียน
พาณิชย์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในตัวผู้ค้าออนไลน์ให้กับ
ผูบ้ ริโภคมากขึน้ รวมทัง้ จะท�ำให้สามารถควบคุมและก�ำกับการซือ้ ขายสินค้าออนไลน์
ให้เกิดความเป็นธรรมระหว่าง 2 ฝ่าย
• ส่งเสริมหลักสูตรเกีย่ วกับการใช้ระบบออนไลน์ การท�ำธุรกิจออนไลน์
และภัยออนไลน์ ให้แก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้เรียนรู้
เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันและเพื่อปิดช่องทางของมิจฉาชีพ
• ควรมีกฎหมายคุ้มครองและบทลงโทษที่สร้างความเป็นธรรมและ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าออนไลน์ให้กบั ผูบ้ ริโภคและผูค้ า้ /ผูป้ ระกอบการ
ที่ซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ที่ชัดเจน

2. ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ
• ปรับเปลีย่ นตัวเอง (Self-Improvement) เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้ โดยปรับองค์กร ทีมงาน พร้อมกับจัดท�ำแผนงาน/
แผนการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท�ำให้องค์กรสามารถด�ำเนินกิจการ
ต่อไปได้
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดยการหาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุค New Normal
ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความแตกต่างให้สินค้า (Product Differentiation)
การสร้างสินค้าใหม่ (Product Creation) หรือการพัฒนาสินค้าเดิมให้มีการใช้งาน
ที่หลากหลายมากขึ้น (Product Diversification) โดยเน้นการผลิตสินค้าที่
สามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กรก่อนเป็นล�ำดับแรก และพยายามมองหาแนวโน้ม
ความต้องการของตลาดและลูกค้า อาทิ ยุค New Normal ผู้คนจะเน้นเรื่อง
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น หรือในปัจจุบันประชากร
จ�ำนวนมากเข้าสู่ Aging Society ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนส่วนใหญ่
เปลี่ยนไป เป็นต้น
• ปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Development) โดยการพัฒนา
ช่องทางการจ�ำหน่ายรูปแบบการขายจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ให้มากขึ้น
เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ�ำหน่ายและการสั่งซื้อสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างเครือข่ายและร่วมเป็น
พาร์ทเนอร์กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Networking) เช่น การใช้ระบบ AI เพือ่ แสดง
สินค้าออนไลน์ การพัฒนาระบบการช�ำระเงินให้มคี วามสะดวกและปลอดภัยมากขึน้
การท�ำงานร่วมกับธุรกิจอื่นจะช่วยให้กิจการสามารถขยายฐานลู ก ค้ า และ
หาตลาดใหม่ ๆ ได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นลดภาระการใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริการให้มากขึ้นอีกด้วย
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Special Report
โดย นางสาววศินี ใหญ่สว่าง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

เส้นทางราคาผักและผลไม้

ทีม
่ ผ
ี ลต่อการใช้จา่ ยของผูบ
้ ริโภค
ผักและผลไม้เป็นสินค้าส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นสินค้าบริโภคที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ ใน 1 วัน องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้บริโภคผักและ
ผลไม้สดจ�ำนวน 400 กรัม หรือประมาณ 4-6 ทัพพีเป็นเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ จึงไม่นา่ แปลกใจทีผ่ กั และผลไม้มสี ดั ส่วนค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการค�ำนวณอัตราเงินเฟ้อเกือบร้อยละ 5
อาจจะดูเหมือนเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายของสินค้าอาหารรายการอื่น อาทิ ไข่ มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 0.6
ข้าวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.5 และเนื้อสัตว์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.7 เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาผักและผลไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคอุปโภคสินค้าและบริการโดยรวม รวมถึงส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยด้วยเช่นกัน
เมือ่ พิจารณาถึงปัจจัยทีท่ ำ� ให้ราคาผักและผลไม้เปลีย่ นแปลง จะพบว่าราคาสามารถเปลีย่ นแปลงไปได้จากปัจจัยทัง้ ด้านอุปทานและอุปสงค์เช่นเดียวกับสินค้าทัว่ ไปอืน่ ๆ
โดยปัจจัยด้านอุปทาน (Supply) จะส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทั้งที่ควบคุมไม่ได้และควบคุมได้ยาก ได้แก่
1. สภาพดิน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเจริญเติบโตของพืชผักผลไม้ โดยความสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) เป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถในการให้ผลผลิต
พิจารณาจากธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและสมดุล จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประเมินความสมบูรณ์ของดินจากข้อมูล
ปี 2547–2552i และข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2562ii ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ความสมบูรณ์ของทรัพยากรดินในประเทศไทย
สอดคล้องกับพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกสวนผัก โดยสัดส่วนเนือ้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของสวนผักของภาคกลางมีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ ในประเทศ (ร้อยละ 36.22)
ตามด้วยภาคเหนือ (ร้อยละ 31.94) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 22.69) และภาคใต้ (ร้อยละ 9.15) ตามล�ำดับ ขณะที่สวนไม้ผลหรือแหล่งผลิตผลไม้
ส่วนใหญ่กลับพบมากในภาคใต้ ร้อยละ 53.08 ตามด้วยภาคกลางร้อยละ 20.08 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือร้อยละ 15.98 และ 10.86 ตามล�ำดับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้สอดคล้องกับคุณภาพดิน
2. น�้ำ เป็นวัตถุดิบส�ำคัญต่อการเพาะปลูกผักผลไม้ และเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเกษตรกรควบคุมได้ยาก หากปริมาณน�้ำมีมากหรือน้อยเกินไป จะส่งผลให้ผักและผลไม้
เสียหาย ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอและกระทบต่อราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในที่สุด เมื่อพิจารณาดัชนีราคาผักและผลไม้ โดยใช้ข้อมูลจากดัชนีราคาผู้บริโภค
เดือน ม.ค. 2556 – พ.ค. 2563 พบว่า ดัชนีราคาผัก (เส้นสีเขียว) และปริมาณน�ำ้ ฝน (เส้นประสีฟา้ ) ค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยราคาผักจะสูงทีส่ ดุ ในช่วง มี.ค. – เม.ย.
ของทุกปี เนื่องจากช่วงต้นปี (ม.ค. – มี.ค.) มีปริมาณน�้ำฝนต�่ำมาก เกิดเป็นภาวะภัยแล้ง ท�ำให้ผลผลิตไม่สามารถออกสู่ตลาด โดยเฉพาะผักใบ เช่น ผักชี ต้นหอม
และขึ้นฉ่าย เป็นต้น หลังจากนั้นดัชนีราคาผักจะลดลงเมื่อมีปริมาณน�้ำฝนมากขึ้น แต่หากปริมาณน�้ำฝนมีมากเกินไปหรือมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน�้ำท่วมขัง
ในพื้นที่เพาะปลูกก็อาจส่งผลเสียต่อผลผลิตได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผลไม้ดูไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน�้ำฝนมากนัก เห็นได้จากดัชนีราคาผลไม้
(เส้นสีส้ม) และปริมาณน�้ำฝน (เส้นประสีฟ้า) ที่ไม่ได้สอดคล้องกันอย่างมีนัยส�ำคัญ

3. ธาตุอาหารหรือปุ๋ย เปรียบเสมือนอาหารเสริมส�ำหรับผักและผลไม้ที่ช่วยในการเจริญเติบโตให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตามต้องการ ซึ่งผักผลไม้แต่ละชนิด
จะมีสตู รและอัตราการใช้ปยุ๋ เคมีทเี่ หมาะสมแตกต่างกัน เกษตรกรต้องเลือกสูตรปุย๋ เคมีให้เหมาะสมและคุม้ ค่ากับผลผลิตมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากปุย๋ เคมีถอื ว่าเป็นต้นทุนที่
มีมูลค่าค่อนข้างสูงในการผลิต อย่างไรก็ตาม ราคาปุ๋ยเคมีขายปลีกในท้องถิ่น (อ้างอิงจากข้อมูลตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่ส�ำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และ
ราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2562 – 2563iii ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ตามแผนภาพด้านขวา ราคาค่อนข้างคงที่ จึงอาจสรุปได้ว่าราคาผักและผลไม้
ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาปุ๋ยเคมีโดยตรง
4. อากาศ แสงสว่าง และอุณหภูมิ เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือหากต้องการควบคุมต้องมีการลงทุนมูลค่ามาก เช่น การสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น
ดังนั้นเกษตรกรในประเทศส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเพาะปลูกผักและผลไม้ให้ตรงกับสภาพอากาศและฤดูกาล เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณเหมาะสม คุณภาพสูง และ
ขายได้ราคามากทีส่ ดุ รวมทัง้ ยังสามารถลดค่าใช้จา่ ยในการใช้ปยุ๋ เคมีและยาฆ่าแมลงของเกษตรกรได้ อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศทีร่ อ้ นจัดในช่วงฤดูรอ้ นยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ให้ผกั บางชนิด (โดยเฉพาะผักใบ เช่น ผักชีและขึน้ ฉ่าย) ปรับราคาสูงขึน้
เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดท�ำให้อายุของผักใบบนชั้นวางสินค้าสั้นลง
รวมถึงการเก็บรักษาเป็นไปได้ยาก ส�ำหรับในมุมของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการ
ผักทีส่ ดใหม่ มีความเสีย่ งจากยาฆ่าแมลงปนเปือ้ นต�ำ่ หาซือ้ ได้งา่ ย และ
ราคาถูก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ให้ข้อมูลผักที่เหมาะสมในการบริโภคตามฤดูกาลที่สอดคล้องกับ
รายการผักสดในตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภคไว้ตามภาพ
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โดยราคาของผักสดในตะกร้าดัชนีราคาผูบ้ ริโภคในช่วงฤดูกาลดังกล่าวมีแนวโน้ม
ต�่ำกว่าฤดูกาลอื่น หากผู้บริโภคเลือกบริโภคผักตามฤดูกาลก็จะสามารถช่วยลด
ค่าครองชีพได้บางส่วน ซึง่ รวมถึงผลไม้ดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ พืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพอากาศ
แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เช่น ทุเรียนที่ปลูกใน
ภาคกลางจะออกสูต่ ลาดก่อนทุเรียนทีป่ ลูกในภาคใต้ และเมือ่ พ้นฤดูกาลแล้ว หากมี
การวางจ�ำหน่ายจะมีราคาสูงกว่าปกติมาก นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยอืน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการเปลีย่ นแปลงราคาเช่นกัน อาทิ ราคาน�ำ้ มัน เนือ่ งจากเป็นต้นทุนทางตรง
ในการขนส่ง และเป็นต้นทุนทางอ้อมของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้เพาะปลูก หรืออัตราแลกเปลีย่ น
ทีเ่ ป็นปัจจัยในการก�ำหนดราคาปุย๋ เคมีทมี่ กี ารน�ำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น
ในอีกด้านหนึ่งของตัวแปรในการก�ำหนดราคาคือ อุปสงค์ (Demand)
หรือความต้องการบริโภคผักและผลไม้ในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ ทั่ ว ไป
คือ เมือ่ ความต้องการ
บริ โ ภคมี ม ากกว่ า
ผลผลิ ต ที่ มี ใ นตลาด
ราคาของผักและผลไม้
จะปรับตัวสูงขึน้ และ
ในทางตรงข้าม หากสินค้ามีมากเกินความต้องการ ราคาจะปรับตัวลดลง โดยสามารถ
จ�ำแนกอุปสงค์ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
ความต้องการจากประชาชนชาวไทย โดยทัว่ ไปแล้ว ความต้องการของ
คนไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งราคาผักและผลไม้สดในช่วงเวลาเทศกาล อ้างอิง
จากดัชนีราคาผู้บริโภค จะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะส้มเขียวหวาน กล้วย องุน่ แอปเปิล้ อย่างไรก็ตาม กระแสรักสุขภาพ
มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะส่งผลต่อความต้องการบริโภคผักและ
ผลไม้สด แต่เมือ่ พิจารณาข้อมูลจากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติในการส�ำรวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชากรiv ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคล
20,000 - 30,000 ครัวเรือน ทุก 4 ปี พบว่าความถีใ่ นการบริโภคผักและผลไม้สด
ต่อสัปดาห์มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดที่มีการส�ำรวจคือ ปี 2560
ประชาชนที่บริโภคผักผลไม้สดเป็นประจ�ำทุกวัน มีสัดส่วนลดลงจากปี 2552
ถึงร้อยละ 29.14 (ลดลงจากร้อยละ 58.0 เป็นร้อยละ 41.1) จึงอาจสรุปได้ว่า
ความต้องการบริโภคผักผลไม้สดมีแนวโน้มลดลง ซึง่ อาจส่งผลต่อราคาผักผลไม้สด
ทีป่ รับราคาลดลงจากผลผลิตในท้องตลาดทีอ่ าจมีมากเกินความต้องการได้
ความต้องการจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ในช่วงทีผ่ า่ นมามีแนวโน้มลดลง
ชัดเจน เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท�ำให้มกี ารจ�ำกัดการเดินทาง
เข้าประเทศ ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ชีใ้ ห้เห็นว่า เม.ย.-พ.ค. 2563
ไม่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยv จากที่มีปกติเฉลี่ย
2.9 ล้านรายต่อเดือน (ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2562) หมายถึง ความต้องการบริโภค
ผักและผลไม้ภายในประเทศทีล่ ดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ขณะทีผ่ ลผลิตทางการเกษตร
ไม่เปลีย่ นแปลง สอดคล้องกับดัชนีราคาผักสดทีป่ รับลดลในช่วงเวลาเดียวกัน
โดยสรุปแล้ว ราคาผักผลไม้สดมีการเปลีย่ นแปลงจากหลาย ๆ ปัจจัย ทัง้ ด้าน
อุปสงค์และด้านอุปทาน โดยราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อค่าครองชีพของ
ผูบ้ ริโภค เมือ่ ผักและผลไม้ปรับราคาสูงขึน้ ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรง
จากการซื้อผักเพื่อการบริโภคในราคาที่สูงขึ้น และทางอ้อมจากราคาอาหาร
ส�ำเร็จรูปที่มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นตามด้วย โดยร้านค้าบางแห่งอาจปรับขึ้น
ราคาหรือบางร้านอาจใช้วิธีปรับลดปริมาณลงแทน ในทางตรงกันข้าม เมื่อผัก
และผลไม้ราคาลดลง ซึง่ ดูเป็นเรือ่ งทีส่ ง่ ผลดีตอ่ ผูบ้ ริโภค แต่หากราคาปรับลดลง
มากหรือเป็นระยะเวลานาน ผลกระทบเชิงลบจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้ผลิตที่เป็น
ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศแทน ระดับราคาที่ไม่ผันผวนมากนักจึงเป็น
ทางออกที่เหมาะสมส�ำหรับราคาผักและผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งเกิดได้จาก
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือ
อยูใ่ นจุดดุลยภาพ โดยหน่วยงานรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องสามารถออกมาตรการทีส่ ง่ ผล
ต่อพฤติกรรมราคาผักผลไม้ ดังนี้

•

•

1. ส่งเสริมบทบาทสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ซึ่งจะสามารถ
เพิ่ ม ปั จ จั ย การผลิ ต ได้ จ ากการปล่ อ ยกู ้ ใ นอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต�่ ำ เป็ น แหล่ ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในพื้นที่นั้น ๆ รวมถึงการแบ่งปัน
เทคโนโลยีการผลิต การใช้ปุ๋ย และการเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ ยังสามารถรวมกลุม่ กันเพือ่ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ตา่ ง ๆ
เมื่อผลผลิตมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดได้อีกทางหนึ่งด้วย
2. ส่งเสริม “เกษตรนวัตกรรม” และ “Smart Farming” เนื่องจาก
การเกษตรต้องพึง่ พิงปัจจัยทีค่ วบคุมไม่ได้หลายอย่าง การใช้การเกษตรแม่นย�ำสูง
(Precision Agriculture) การใช้โดรนในการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และ
การพัฒนาฟาร์มระบบออโต้ จะช่วยลดปัญหาของเกษตรกรได้ อย่างไรก็ตาม
ภาครัฐอาจเริ่มจากการส่งเสริมเกษตรนวัตกรรมขั้นต้น เช่น การสร้างโรงเรือน
ควบคุมอุณหภูมิเพื่อลดผลกระทบจากสภาพที่ร้อนจัดหรือพายุฝนรุนแรง
ซึ่งจะสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรได้ ทั้งนี้
ต้องรณรงค์สง่ เสริมความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผบู้ ริโภคถึงความปลอดภัยจากการเพาะปลูก
ผักผลไม้ในโรงเรือนควบคู่กันไปด้วย
3. ส่งเสริมระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว
เนื่องจากผักผลไม้สดเป็นสินค้าที่ช�้ำและเน่าเสียง่าย ระบบขนส่งที่สะดวก
รวดเร็วจะช่วยลดระยะเวลาขนส่งเพื่อขยายระยะเวลาของผักและผลไม้
บนชั้นวางสินค้าให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลอาจขยายการส่งเสริม
การกระจายสินค้าจากเกษตรกรแก่ผู้บริโภคโดยตรงตามแนวทางโครงการ
เกษตรกรไทยแฮปปีข้ องไปรษณียไ์ ทย โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเพิม่ เติม
ซึ่งผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงและใช้บริการการขนส่ง
ที่รวดเร็วในอัตราค่าบริการที่ต�่ำกว่าปกติ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระจาย
ผลผลิตที่มีปริมาณมากได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ
4. เฝ้าระวังการปรับขึ้นราคาสินค้าบริโภคอย่างไม่สมเหตุสมผล ในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ที่ความต้องการในการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มสูงขึ้น และ
การปรับเพิ่มราคาของอาหารส�ำเร็จรูปและผักผลไม้แปรรูปอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด
โดยไม่ให้ร้านอาหารหรือผู้ประกอบการฉวยโอกาสที่ผักและผลไม้สดขึ้นราคา
มาเป็นปัจจัยในการขึน้ ราคาสินค้าอุปโภคเกินควร ซึง่ จะท�ำให้ผบู้ ริโภคไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมได้
5. สร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค โดยสร้างเครือข่าย
ในระดับย่อยจากระดับชุมชนต่าง ๆ สูเ่ ครือข่ายระดับใหญ่ขนึ้ ไป อาทิ ระดับอ�ำเภอ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการบริโภค
ผักผลไม้สด สามารถเพาะปลูกผักและผลไม้ตามชนิดและจ�ำนวนที่สอดคล้อง
กับความต้องการ น�ำไปสู่ราคาขายปลีกของผลผลิตที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม ในมุมของผู้บริโภค “การฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ยังคง
เป็นแนวคิดที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายจากการบริโภคผักและผลไม้ในช่วงที่
สินค้ามีราคาสูงได้ เนือ่ งจากผักและผลไม้สดเป็นสินค้าทีม่ หี ลากหลายชนิดและ
ส่วนใหญ่สามารถบริโภคทดแทนกันได้ ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกที่จะบริโภค
ผักผลไม้สดชนิดอืน่ ทีต่ รงตามฤดูกาลมีแนวโน้มราคาต�ำ่ กว่า รวมถึงมีความเสีย่ ง
จากสารตกค้างต�่ำ ทดแทนผักผลไม้ที่ราคาสูงได้ นอกจากนี้ การหันมาบริโภค
ผักผลไม้พื้นบ้านที่สามารถปลูกได้ตามครัวเรือนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ได้เช่นกัน ท�ำให้สามารถบริโภคผักและผลไม้สดได้ตามปริมาณที่เหมาะสม
ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำโดยไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายได้
		http://www.ldd.go.th/Web_Soil/Page_02.htm
		http://www.oae.go.th/view/1/การใช้ที่ดิน/TH-T
iii
		http://www.oae.go.th/view/1/ปัจจัยการผลิต/TH-TH
iv		
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ส�ำรวจ/ด้านสังคม/สุขภาพ/พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชากร.aspx
v		
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.
aspx?reportID=875&language=eng
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Economic Indicators
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2563
ภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่ อ ยไป หลั ง จากเริ่ ม ทยอยผ่ อ นคลายมาตรการล็ อ กดาวน์
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถ
ขับเคลื่อนได้มากขึ้น สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปทานและ
อุปสงค์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยด้านอุปทานสะท้อน
จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ด้านอุปสงค์สะท้อนจากรายได้เกษตรกร
ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งตามราคาสินค้าเกษตรสำ�คัญ รวมทั้ง
ปริมาณการจำ�หน่ายรถจักรยานยนต์ รถยนต์เชิงพาณิชย์ และ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนนี้ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
และหดตัวในอัตราที่น้อยที่สุดในรอบ 6 เดือน เป็นผลจาก
การเพิม่ ขึน้ ของกลุม่ อาหารสด โดยเฉพาะผักสดทีม่ รี าคาสูงทีส่ ดุ
ในรอบ 13 เดือน เนือ่ งจากฝนตกชุก และความต้องการเนือ้ สุกร
ยังสูงต่อเนือ่ งทัง้ จากตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ขณะที่ ร าคากลุ่ ม พลั ง งานเริ่ ม ทรงตั ว แต่ ยั ง ตํ่ า กว่ า ปี ก่ อ น
สำ�หรับสินค้าอุปโภค-บริโภคอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ
ปริมาณสินค้า ความต้องการ และการส่งเสริมการขาย ส่งผลให้
เงินเฟ้อพืน้ ฐาน (เงินเฟ้อทัว่ ไปทีห่ กั อาหารสดและพลังงานออกแล้ว)
สูงขึ้นร้อยละ 0.30 (YoY)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2563
เท่ากับ 102.29 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ
0.50 (YoY) ตามการลดลงของสินค้าหมวดอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหาร
และเครือ่ งดืม่ ร้อยละ 1.73 ได้แก่ หมวดพาหนะการขนส่งและ
การสือ่ สาร ลดลงร้อยละ 4.50 จากการลดลงของราคาขายปลีก
นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ทุ ก ชนิ ด ส่ ง ผลให้ นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ลดลง
ร้อยละ 14.33 รวมทั้งค่าโดยสารสาธารณะ ลดลงร้อยละ 0.02 (ค่าโดยสาร
รถไฟลอยฟ้า ค่าโดยสารเรือ) การสือ่ สาร ลดลงร้อยละ 0.04 (เครือ่ งรับโทรศัพท์มอื ถือ)
หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.12 (ก๊าซหุงต้ม ค่านาํ้ ประปา นํา้ ยาปรับผ้านุม่ )
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.04 (เสือ้ ยืดบุรษุ เสือ้ ยกทรง
เสื้อเชิ้ต) และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาฯ ลดลงร้อยละ 0.22
(ค่าทัศนาจรต่างประเทศ ค่าห้องพักโรงแรม) ขณะทีห่ มวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล สูงขึน้ ร้อยละ 0.31 จากสินค้าบางรายการหมดโปรโมชัน่
(ยาสีฟัน โฟมล้างหน้า ค่าแต่งผมชาย) ส่วนหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ ราคาเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.62
ตามการสูงขึน้ ของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 1.49 (ข้าวสารเหนียว)
เนื้ อ สั ต ว์ เป็ ด ไก่ และสั ต ว์ นํ้ า สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.12 (เนื้ อ สุ ก ร ไก่ ส ด
ปลาหมึกกล้วย) ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 13.94 (ผักชี มะเขือเทศ ต้นหอม)
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.09 (นํ้ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด)
ซอสหอยนางรม) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.96 (นํ้าอัดลม
นํ้าหวาน เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต) และอาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน
สูงขึน้ ร้อยละ 0.48 และ 0.88 ตามลำ�ดับ (ข้าวแกง/ข้าวกล่อง กับข้าวสำ�เร็จรูป
อาหารแบบตะวั น ตก อาหารเช้ า ) ขณะที่ ผ ลไม้ ลดลงร้ อ ยละ 4.99
(ส้มเขียวหวาน มะม่วง องุ่น) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้หลายชนิด
ออกมาพร้อมกันและมีปริมาณมากกว่าช่วงอื่น ๆ
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ
0.29 (MoM) และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2563 เงินเฟ้อทั่วไป
ลดลงร้อยละ 1.03 (AoA)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 100.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.3 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลง
ร้อยละ 2.5 ในเดือนก่อนหน้า ตามความต้องการบริโภคของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับเครือ่ งชีว้ ดั ด้านอุปทานทีม่ ี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งดัชนีราคาสินค้าเกษตร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
และอั ต ราการใช้ กำ�ลั ง การผลิ ต โดยหมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
ลดลงร้อยละ 1.5 ตามราคาตลาดโลกและวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (นาํ้ มันดีเซล นาํ้ มันแก๊สโซฮอล์ 91,95 นาํ้ มันเตา)
กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์
(เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) กลุม่ เยือ่ กระดาษ ผลิตภัณฑ์
กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ) กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มสิ่งทอ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลง
ร้อยละ 16.4 ได้แก่ นํ้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ ซึ่งเป็นไป
ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 4.0 เนื่องจากปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ได้แก่ สินค้าในกลุ่ม
ผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือกเจ้า/เหนียว และอ้อย) พืชผัก (แตงกวา ผักคะน้า ผักกาดขาว) ส่วนผลปาล์มสด และยางพารา ราคาปรับสูงขึ้นจากมาตรการของรัฐเป็นสำ�คัญ
นอกจากนี้กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ (สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่) และกลุ่มปลาและสัตว์นํ้า (ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลานิล) ราคาปรับสูงขึ้น
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (MoM) และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.2 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 104.4 เทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.2 (YoY) ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน
ที่หดตัวร้อยละ 1.8 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีกว่าจุดตํ่าสุดในเดือนเมษายน โดยมี
ปัจจัยสำ�คัญจากปริมาณผลผลิตทีย่ งั มากกว่าความต้องการ และผูป้ ระกอบการ
หลายรายปรับราคาลงเพื่อเร่งระบายสินค้าที่มีการผลิตไว้ล่วงหน้าก่อน
สถานการณ์ COVID-19 โดยหมวดเหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก ลดลง
ร้อยละ 10.2 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ)
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.9 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
พื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูปอัดแรง) หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.3 (ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม และปูนฉาบสำ�เร็จรูป) ขณะที่หมวดกระเบื้อง
สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (กระเบื้องแกรนิต) ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุน หมวด
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.3 ตามราคาของยางมะตอย เป็นผลจาก
โรงกลัน่ นา้ํ มันในสิงคโปร์ได้หยุดการผลิต (Shut down) ในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้น หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (สีเคลือบนํ้ามัน สีรองพื้นโลหะ และ
ซิลิโคน) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ถังเก็บนํ้าสแตนเลส) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุน หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.1 (โถส้วมชักโครก ที่ปัสสาวะเซรามิก กระจกเงา) สำ�หรับหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.3 (MoM) และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.7 (AoA)
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภคโดยรวม เดื อ น
สิงหาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 43.0
เทียบกับระดับ 41.0 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการเพิม่ ขึน้
ทั้ ง ความเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น และในอนาคต
โดยดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ปรับตัวเพิม่ ขึน้
จากระดับ 35.6 มาอยูท่ รี่ ะดับ 36.9 และดัชนีความเชือ่ มัน่
ผู้บริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้นจากระดับ 44.5 มาอยู่ที่
ระดั บ 47.0 โดยมี ส าเหตุ สำ�คั ญ จากสถานการณ์
เศรษฐกิจไทยทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัวตามการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุม COVID-19 และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
ทำ�ให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ
มากขึ้ น ส่ ง ผลดี ต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และ
อนาคต

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป เดือนกันยายน 2563

อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายน 2563 ยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ลดลง โดยมีปัจจัยสำ�คัญจากราคาพลังงานที่เริ่มทรงตัว ความต้องการบริโภคที่เริ่มดีขึ้น
จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และราคาอาหารสดหลายชนิดที่ปรับตัวสูงกว่าปีก่อนตามสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่แปรปรวน ประกอบกับ
ฐานราคาสินค้าหลายชนิดในปีก่อนอยู่ในระดับตํ่า ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 ที่ร้อยละ -1.5 ถึง -0.7 (ค่ากลางอยู่ที่ -1.1)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : กรกฎาคม 2563
การส่งออก
การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม 2563 มีการฟืน้ ตัวทีช่ ดั เจนขึน้ หลังผ่านจุด
ตาํ่ สุดในช่วงเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกทีห่ ดตัวน้อยลง
จากเดือนก่อนหน้า และการส่งออกทั้งรายสินค้าและรายตลาดต่างส่งสัญญาณ
ฟื้นตัวที่ดี โดยการส่งออกรายสินค้ายังมีการขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าเดิม
เช่นเดียวกับเดือนก่อน โดยแบ่งสินค้าได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร
เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง นํ้ามันปาล์ม ทูน่ากระป๋อง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง และอาหารสัตว์เลี้ยง 2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานที่บ้าน
(Work from Home) และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วน
เตาอบ ไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า และโซลาร์เซลล์ 3) สินค้า
ที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง และ
4) สินค้าเก็งกำ�ไรและลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ
เช่น ทองคำ� เป็นต้น สำ�หรับการส่งออกรายตลาด มูลค่าการส่งออกเกือบทุกตลาด
หดตั ว ในอั ต ราที่ น้ อ ยลง สะท้ อ นถึ ง แนวโน้ ม การฟื้ น ตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
หลังจากประเทศคู่ค้าหลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ได้ และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ประกอบกับใช้มาตรการ
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ เพื่ อ เร่ ง ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก COVID-19
โดยการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
ทีร่ อ้ ยละ 17.8 ขณะทีก่ ารส่งออกไปจีนกลับมาหดตัวเล็กน้อย เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดรอบใหม่ รวมทัง้ ปัญหาอุทกภัยในแหล่งการผลิตสำ�คัญอย่างมณฑลอูฮ่ น่ั
สรุปภาพรวมการส่งออกไทยเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 18,819.5
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ หดตั ว ร้ อ ยละ 11.4 ขณะที่ ก ารส่ ง ออก 7 เดื อ นแรก
(มกราคม–กรกฎาคม) หดตัวร้อยละ 7.7
มูลค่าการส่งออกเกือบทุกตลาดสำ�คัญหดตัวในอัตราที่น้อยลง สะท้อนว่า
การส่งออกมีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากประเทศคู่ค้า
หลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้
และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ประกอบกับใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ มีดังนี้ 1) การส่งออกไปตลาด
หลัก หดตัวร้อยละ 3.3 โดยการส่งออกไปญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป (15) หดตัวร้อยละ
17.5 และร้อยละ 16.0 ตามลำ�ดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 17.8
2) การส่งออกไปตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 15.9 จากการลดลงของการส่งออก
ไปอาเซียน (5) กลุ่มประเทศ CLMV และเอเชียใต้ ร้อยละ 24.6 ร้อยละ 13.2
และ 38.4 ตามลำ�ดับ ขณะที่การส่งออกไปจีนหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.7 และ
3) การส่งออกไปตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวร้อยละ 21.1 ตามการลดลง
ของการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) (ร้อยละ -13.5) ตะวันออกกลาง (15)
(ร้อยละ -16.4) ลาตินอเมริกา (ร้อยละ -34.9) รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS
(ร้อยละ -41.1) และทวีปแอฟริกา (ร้อยละ -24.6)
แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563
การส่ ง ออกของไทยคาดว่ า จะสามารถฟื้ น ตั ว ได้ อ ย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
แม้ภาพรวมการส่งออกจะยังคงหดตัวจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19
แต่เมือ่ พิจารณาการส่งออกไปยังตลาดสำ�คัญ พบว่าสินค้าไทยหลายรายการมีศกั ยภาพ
ที่จะสามารถผลักดันการส่งออกของไทยให้กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
และอาหาร ซึ่งไทยมีความสามารถในการผลิต รวมทั้งมีความได้เปรียบในด้านความ
ปลอดภัยของอาหารสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทำ�ให้สินค้าอาหารของไทยมีโอกาสขยาย
การส่งออกได้อกี มาก ซึง่ ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเพือ่ รักษาความน่าเชือ่ ถือ
นี้ไว้ นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มวิถีนิวนอร์มอล (New Normal) มีแนวโน้มขยายตัว
ที่ดี เช่น อาหารสำ�เร็จรูป อาหารเลี้ยงสัตว์ เครื่องมือแพทย์ ถุงมือยางเพื่อการแพทย์
เฟอร์นเิ จอร์และสินค้าอืน่ ๆ ทีใ่ ช้สำ�หรับการพักอาศัย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทีต่ อ้ งใช้เวลาในการฟืน้ ตัว การหดตัวของเศรษฐกิจโลก
ปั ญ หาการกี ด กั น ทางการค้ า ในรู ป แบบใหม่ แนวโน้ ม การแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาท
และราคานํ้ามันที่อยู่ในระดับตํ่า ยังเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกในระยะต่อไป
สำ�หรับการส่งเสริมการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2563 กระทรวงพาณิชย์
จะผลักดันการค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขา้ มพรมแดน สูต่ ลาดเป้าหมาย
ที่มีศักยภาพ เช่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย กัมพูชา สหรัฐฯ และจัดตั้งร้านค้าท็อปไทย
(TOP Thai Store) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ�ของต่างประเทศ และต่อยอด
พัฒนาเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) สูก่ ารเป็นตลาดกลางให้บริการใน
รูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (National B2B E-Marketplace) อย่างครบวงจร รองรับ
ระบบการชำ�ระเงิ น อี เ พย์ เ มนท์ เชื่ อ มโยงผู้ ป ระกอบการไทยสู่ แ พลตฟอร์ ม
การค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้นำ�เข้า
ในต่างประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการค้า
ให้ผู้ประกอบการไทย และเร่งสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะ
ก้าวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศในยุคนิวนอร์มอล
สินค้าส่งออกที่ยังขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (+11.9%) และ
ผลิตภัณฑ์ยาง (+13.3%) สินค้าส่งออกที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และ
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หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import value)
ดุลการค้า (Trade Balance)

ก.ค. 2563
July 2020
18,819.5
-11.4 %
15,476.2
-26.4 %
+3,343.2

ม.ค. – ก.ค. 2563
Jan-July 2020
133,162.4
-7.7 %
199,118.2
-14.7 %
+14,044.2

สินคาและตลาดสงออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 63

สินค้า
อัญมณี
และเครือ่ งประดับ
รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ดพลาสติก

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

ประเทศ

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

1,992.0

11.9

10.6

สหรัฐฯ

2,914.7

17.8

15.5

1,618.0

-30.9

8.6

จีน

2,459.9

-2.7

13.1

1,513.6

-0.5

8.0

ญีป่ นุ่

1,699.2

-17.5

9.0

1,028.6
612.7

13.3
-24.2

5.5
3.3

สวิตเชอร์แลนด์
ออสเตรเลีย

1,048.8
921.2

27.6
-7.4

5.6
4.9

สินคาและแหลงนําเขา 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 63

สินค้า
เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบ
แผงวงจรไฟฟ้า
น�ำ้ มันดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์

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

ประเทศ

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

1,280.6

-22.0

8.3

จีน

4,195.3

-7.7

27.1

1,265.7

-32.6

8.2

ญีป่ นุ่

1,756.8

-40.6

11.4

1,182.1
1,080.9
985.0

9.4
-45.0
-28.0

7.6
7.0
6.4

สหรัฐฯ
มาเลเซีย
ไต้หวัน

840.7
775.3
756.5

-39.9
-26.3
-3.7

5.4
5.0
4.9

ดัชนีราคาสงออก-นําเข้า

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
0.0
+0.7
+0.6
+2.1
+2.0
+2.1

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.ค. 63
ดัชนี ก.ค. 63
-1.0
100.2
-2.4
91.4

ส่วนประกอบ (-30.9%) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-0.5%) และ
เม็ดพลาสติก (-24.0%) ตลาดส่งออกที่ยังขยายตัว คือตลาดสหรัฐฯ (+17.8%) และ
สวิตเซอร์แลนด์ (+27.6%) ตลาดส่งออกที่หดตัว ได้แก่ จีน (-2.7%) ญี่ปุ่น (-17.5%) และ
ออสเตรเลีย (-10.4%)
การน�ำเข้า เดือนกรกฎาคม 2563 การน�ำเข้า มีมูลค่า 15,476.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หดตัวทีร่ อ้ ยละ 26.4 สินค้าน�ำเข้าทีห่ ดตัว ได้แก่ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-22.0%)
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-32.6%) น�้ำมันดิบ (-45.0%) และเคมีภัณฑ์ (-28.0%)
สินค้าที่ยังขยายตัว ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า (+9.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญที่หดตัว ได้แก่
จีน (-7.7%) ญี่ปุ่น (-40.6%) สหรัฐฯ (-39.9%) มาเลเซีย (-26.3%) และไต้หวัน (-3.7%)
ดุลการค้า เดือนกรกฎาคม 2563 ดุลการค้าเกินดุล มูลค่า 3,343.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ
1.0 (YoY) หดตัวน้อยลงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีปัจจัยหลักจากผลของ
ราคานํ้ามันดิบโลกทยอยปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ประกอบกับความต้องการสินค้า
จากตลาดต่ า ง ๆ กลั บ มาฟื้ น ตั ว เนื่ อ งจากหลายประเทศมี ก ารควบคุ ม สถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ดีขึ้น ส่งผลให้หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงในอัตรา
น้อยลงที่ร้อยละ 26.4 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ นํ้ามันสำ�เร็จรูป
นํ้ามันดิบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์
พลาสติก ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ปรับตัว
สูงขึ้นร้อยละ 2.2 และ 0.9 ตามลำ�ดับ ได้แก่ นํ้าตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง
และแห้ ง ซึ่ ง เป็ น ไปตามความต้ อ งการบริ โ ภคสิ น ค้ า ประเภทอาหารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง
ผลของต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมาก
ดัชนีราคานำ�เข้า เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ
2.4 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำ�เข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง
เป็นหลัก ลดลงร้อยละ 21.9 ได้แก่ นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และนํ้ามันสำ�เร็จรูป
เนือ่ งจากตลาดราคานาํ้ มันดิบโลกลดลงจากปีกอ่ นหน้า ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำ�เร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ ทองคำ� เหล็ก
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครือ่ งประดับอัญมณี ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งทีท่ ำ�จากผัก ผลไม้ และกาแฟ
ชา เครือ่ งเทศ และหมวดสินค้าทุน สูงขึน้ ร้อยละ 1.0 ได้แก่ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การทดสอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ

Commodities & FX

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

ราคาทองคำ�

ราคาทองค�ำเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�ำท�ำสถิตใิ หม่สงู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ตอ่ เนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา
ราคาทองค�ำในประเทศเดือนสิงหาคม เฉลี่ยอยู่ที่ 28,973.81 บาท ขยายตัว
ร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่ราคาทองค�ำในตลาดโลก
เฉลี่ยอยู่ท่ี 1,968.57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.79
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยบวกมาจากความวิตกกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ยาวนาน อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำ ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
ของสหรัฐ-จีนที่รุนแรงขึ้น ปัจจัยลบมาจากความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีน
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐเริ่มดีขึ้น หลายประเทศเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ คาดการณ์ว่าราคาทองค�ำในตลาดโลกในไตรมาสสามของ
ปี 2563 จะปรับตัวอยูท่ ี่ 1,870 - 2,070 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคานํา้ มัน

ราคานา้ํ มันดิบเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวสูงขึน้ โดยราคานํา้ มันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ่ี 42.36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงขึน้ ร้อยละ 3.95 จากเดือนก่อนหน้า
แต่เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ นลดลงร้อยละ 22.71 โดยราคานา้ํ มันดิบ
ปรับตัวสูงขึน้ ตามความต้องการใช้นา้ํ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ จากสถานการณ์เศรษฐกิจทีเ่ ริม่
ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เฮอริเคนลอร่าเคลือ่ นตัวขึน้ ฝัง่ ทีร่ ฐั หลุยเซียนาและเท็กซัสในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชดิ
แม้วา่ จะไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงต่ออุตสาหกรรมนา้ํ มันในสหรัฐฯ มากนัก
ประกอบกับความกังวลเกีย่ วกับการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกสอง ส่งผลให้
ราคานํ้ามันดิบโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สูงมาก สำ�หรับราคาน้าํ มันแก๊ส
โซฮอลล์ในเดือนนีอ้ ยูท่ ่ี 20.24 บาท/ลิตร สูงขึน้ ร้อยละ 0.50 จากเดือนก่อนหน้า
ราคานา้ํ มันดีเซล อยูท่ ่ี 22.15 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 0.76 จากเดือนก่อนหน้า

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย่ น

ค่าเงินบาทเดือนสิงหาคม 2563 เฉลีย่ อยูท่ ่ี 31.22 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น อ่อนค่าลงร้อยละ 1.46 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.64 โดยสาเหตุการแข็งค่าของเงินบาทในเดือนนี้มาจาก
ปัจจัยหลัก คือ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการประกาศตัวเลข GDP
ไตรมาส 2/2563 ของสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 32.9 ซึง่ เป็นการหดตัวรุนแรงมากสุด
ในรอบกว่า 70 ปี ประกอบกับตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐฯ
เพิม่ ขึน้ มากกว่าทีต่ ลาดคาดการณ์ รวมทัง้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ
และประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน นอกจากนีธ้ นาคารกลางสหรัฐฯ
(FED) ประกาศปรับเปลีย่ นแนวทางการกำ�หนดเป้าหมายเงินเฟ้อ ทำ�ให้มแี รงขาย
ดอลลาร์สหรัฐออกมาในระยะสัน้ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าเมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน

เดือน ก.ค. 63
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,385.00
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
3,015.00
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
48.07
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
39.96
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,843.31
ไทย (THB/Baht)
27,245.65
น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
40.75
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD
31.42
ทีม่ า : CEIC

ส.ค. 63

%∆(MOM)

1,442.50
2,947.50

4.15
-2.24

54.03
42.20

12.40
5.61

ส.ค. 62

ส.ค. 63 %∆(YOY)

1,176.43 1,442.50
3,337.38 2,947.50
54.03
42.20

-15.84
-2.03

6.79 1,498.80 1,968.57
6.34 21,720.45 28,973.81

31.34
33.39

42.36

3.95

54.81

42.36

-22.71

31.22

-0.64

30.77

31.22

1.46

1,968.57
28,973.81

46.64
41.36

22.62
-11.68

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวเพิม่ ขึน้
จากเดือนก่อน เดิมราคา 1,385.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,442.50 บาท/100 กิโลกรัม
ขณะทีข่ า้ วหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 3,015.00 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 2,947.50 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยมาตรการ
ผ่อนคลายในกลุ่มร้านอาหารและการลดลงของสต็อกข้าวของผู้ประกอบการ
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาปรับตัวสูงขึน้

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนสิงหาคม 2563 เฉลีย่ อยูท่ ก่ี โิ ลกรัมละ
54.03 บาท และ 42.20 บาท ตามลำ�ดับ ราคายางปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้า
คิดเป็นร้อยละ 12.40 และ 5.61 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณยาง
ทีเ่ ข้าสูต่ ลาดลดลง เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกยางพาราส่วนใหญ่มฝี นตกชุกต่อเนือ่ ง
ประกอบกับปัจจัยหนุนจากมาตรการภาครัฐและแนวโน้มความต้องการใช้ยาง
ภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
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อาหารออนไลน์ : นิวนอร์มอลอินเดีย
“อินเดีย” ถือเป็นหนึง่ ในตลาดการค้าออนไลน์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก โดยในปี 2560
มีมูลค่าตลาด 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ1 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 35ต่อปี และคาดว่า
ในปี 2563 จะสามารถขยายตัวได้ถึง 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ในช่วงของ
การแพร่ระบาด COVID-19 พบว่า การจำ�หน่ายอาหารออนไลน์มกี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้
ถึง 300% จากช่วงเวลาปกติ จึงทำ�ให้อนิ เดียเป็นตลาดอาหารออนไลน์ทนี่ า่ จับตามอง
COVID-19 ดันตลาดอาหารออนไลน์โตแบบก้าวกระโดด สถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ในอินเดียยังคงน่าเป็นห่วงด้วยยอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะยานถึง 3 ล้านคน
สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และมีแนวโน้มที่จะแซงหน้าบราซิลขึ้นเป็นอันดับสองในอนาคต
อันใกล้ โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 5.6 หมื่นคน ส่งผลให้ชาวภารตะเกิดความกังวลต่อการติดเชื้อ
COVID-19 ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ทำ�ให้ชาวอินเดีย
หั น ไปเลื อ กสั่ ง ซื้ อ อาหารออนไลน์ แ ทนการรั บ ประทานที่
ร้านมากขึ้น ซึ่งอาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook)
เป็นตัวเลือกหนึ่งที่โดนใจชาวอินเดียในปัจจุบัน โดยมี
ยอดขายพุ่ ง สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ ใ นช่ ว งเดื อ น
มีนาคม - มิถุนายนที่ผ่านมา แบรนด์จําหน่ายอาหาร
บรรจุห่อ iD Fresh Food มียอดขายแป้งพาราธา
(Paratha) สูงขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า ส่วนยอดขายแป้งอิดลี (Idli) และชีสปะนีร์
(Paneer) เพิ่มขึ้นราว 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว ในขณะที่แบรนด์ Licious ผู้จําหน่ายเนื้อสัตว์
และอาหารทะเล พบว่ า สเปรดที่ ทํ า จากเนื้ อ สั ต ว์ มี ย อดขาย
เพิ่มขึ้นกว่า 300% ส่วนเคบับพร้อมปรุง (แซนวิชอาหรับ) เนื้อหมัก และอาหารทะเล
มียอดขายเพิม่ ขึน้ 2 เท่า หรือแม้แต่ Amul ก็พบว่าของหวานอินเดียบรรจุหอ่ อาทิราสมาลัย
(Rasmalai) ก็มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ภาพประกอบ: www.projectdeepdive.org/

Eat at Home: New Normal อินเดีย ปัจจุบนั ตลาดอาหารพร้อมปรุงอินเดียมีมลู ค่ากว่า
2.1 หมื่นล้านรูปี และคาดว่าภายในปี 2567 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 4.8 หมื่นล้านรูปี
โดยสัดส่วนอาหารแช่แข็งต่ออาหารไม่แช่แข็งคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็น 70:30 ในปี 2567 ทัง้ นี้
ผลการสํารวจโดย Dine-out แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีรา้ นอาหาร (Restaurant Tech)
พบว่าในยุคหลัง COVID-19 ผู้บริโภคอินเดียจาก 20 เมืองใหญ่ (เช่น นิวเดลี มุมไบ และ
เจนไน) จํานวน 23% ต้องการที่จะสั่งอาหารออนไลน์ต่อไป และอีก 77% ยังต้องการ
รับประทานอาหารนอกบ้านเช่นเดิม ในขณะที่ผลสำ�รวจด้านการบริหารจัดการในร้าน
อาหารพบว่า กว่า 81% ต้องการให้มีเมนูดิจิทัลในร้านอาหาร และ 96% ต้องการให้
มี ร ะบบการจองโต๊ ะ ที่ ดี ขึ้ น แนวโน้ ม ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชาวอิ น เดี ย ยั ง ไม่ ค่ อ ย
พึงพอใจต่อการรับประทานอาหารที่ร้านเนื่องจากความกังวลด้านความสะอาดและ
ระบบการบริหารจัดการภายในร้าน ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดีย
มีแนวโน้มที่จะนิยมปรุงอาหารทานเองที่บ้านหรือสั่งอาหารมาทานที่บ้านมากขึ้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. แนวโน้ม Eat at Home ถือเป็นโอกาสทางการตลาดของสินค้า
กลุม่ อาหารพร้อมปรุงหรืออาหารสําเร็จรูป รวมถึงอุปกรณ์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ในครัว อาทิ เตาอบ เตาไมโครเวฟ เครื่องปิ้งย่าง เป็นต้น สําหรับปี 2563
เตาไมโครเวฟซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในอินเดียมีการนําเข้าจากจีนมากเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 33.74
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะทีก่ ารนําเข้าจากไทยมีมลู ค่า 2.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ทั้งนี้ คาดว่าอินเดียจะนำ�เข้าจากจีนน้อยลงหลังมีเหตุการณ์กระทบกระทั่ง
กันที่ชายแดนสองประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีการตอบโต้
ด้วยการลด/ยกเลิกการใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน จึงถือเป็นโอกาสของ
ผู้ผลิตและส่งออกไมโครเวฟ อุปกรณ์ในการปรุงหรืออุ่นอาหารอื่นๆ รวมถึง
อาหารกึ่งสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของไทย
2. แพลตฟอร์มอาหารออนไลน์กำ�ลังได้รับความนิยม มีการเติบโต
สูงถึง 2 เท่า โดยผู้ส่งออกไทยสามารถเลือกใช้บริการได้ เช่น BigBasket,
Milkbasket, Amazon และ SuperDaily ,Grofers, Rebel Foods, Smoke
House Deli, Cure.Fit, Flipkart, ShopClues, Paytm, Snapdeal, E-bay
และ Great Online Shopping Festival อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์
ของไทยก็มีบริการในการติดต่อประสานงานกับแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วย
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก
3. สิ่ ง ที่ ผู้ ส่ ง ออกไม่ ค วรมองข้ า มก็ คื อ รสนิ ย มของผู้ บ ริ โ ภคอิ น เดี ย
ควรเป็นอาหารที่มีรสชาติใกล้เคียงกับอาหารอินเดีย เช่น ฉู่ฉี่ปลา แกงไก่
และมัสมั่น ส่วนของหวานก็ควรเป็นขนมที่มีรสชาติหวานจัด เช่น ฝอยทอง
ทองหยิบ และทองหยอด สำ�หรับแพลตฟอร์ม Seafood Online ก็กำ�ลังเป็น
ที่นิยมเช่นกันใน 20 หัวเมืองหลักของอินเดีย จึงเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตและ
ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารของไทยในการเจาะตลาดอินเดียในช่วงเวลานี้ และ
หากเป็นไปได้ก็อาจพิจารณาเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในอินเดียเนื่องจากอินเดีย
เป็นแหล่งอาหารทะเลใหญ่ติดอันดับโลก อีกทั้งผลไม้ไทย เช่น แก้วมังกร
นํ้ามะพร้าว และลำ�ไย ก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน
1IndiaRetailing.com
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