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ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ตระหนกัถงึความส�าคญัของการปรบัตวั 
ของเศรษฐกิจไทยให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก  
ในช่วงเดอืนกันยายน จงึได้จดังานสมัมนา “ทศิทางเศรษฐกจิการค้าไทยในยคุโควดิภิวตัน์” 
เพือ่รบัฟังข้อมลูและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัห่วงโซ่อปุทานและเศรษฐกจิเพือ่นบ้าน 
กับโครงสร้างการค้าไทยในยุคหลงัโควิด และงานสมัมนาการเผยแพร่ผลการศึกษาการปรบัตวั 
ของธุรกจิไทยในเศรษฐกิจสงูวยั โดยมนีางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้�านวยการส�านกังาน 
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า เป็นประธานในการจดังาน และการสมัมนาครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรติ
จากนกัวชิาการผูท้รงคณุวฒุมิาให้ข้อมลูและรบัฟังมมุมองประเดน็ด้านต่าง ๆ  โอกาสทางธรุกิจ 
ปัญหาและอุปสรรค การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถทาง 
การแข่งขนั และบูรณาการธรุกิจให้ตอบโจทย์ 
ความต้องการได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงข้อมูล
ทีไ่ด้รับจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการน�าไปพจิารณาปรับตวั 
ให้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต 
ใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าของไทยให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงอย่างมีประสทิธิภาพ

	เปน็เวลานานหลายเดือนแล้ว	 ที่ทั่วโลกต้องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรสั	COVID-19	และยงัไมม่ทีทีา่วา่จะยุตลิงในอนาคตอันใกล	้สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมและรูปแบบ
การด�าเนนิชีวติเปลี่ยนแปลงไป	เกดิเปน็วถิชีีวติแบบใหม	่(New	Normal)	นอกจากนี	้ยงักอ่ให้เกดิ 

วกิฤตทิางเศรษฐกจิทั่วโลก	 ทัง้ในดา้นอุตสาหกรรมการผลติ	 การเกษตร	 และการทอ่งเที่ยว	
จากวกิฤตคิรัง้นีท้�าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงของโครงสรา้งทางระบบเศรษฐกจิครัง้ส�าคญั	เราจงึ
ควรถอืเปน็การพลิกวกิฤตใิหเ้ปน็โอกาสในการยกเครื่องเศรษฐกจิขนานใหญ ่(Great Reset)

	และ	TPSO	Journal	ฉบบัน้ี	ไดค้ดัสรรบทความที่แฝงสาระนา่รูอ้นัเปน็ประโยชน	์จากเนือ้หา
ของงานวจิยัที่ศกึษาเกี่ยวกบั “ส่องราคาพืชเศรษฐกิจส�าคัญของไทย จะ รุ่ง หรือ ร่วง 
ในช่วง COVID-19 ?”	เพื่อเสนอแนวทางเบือ้งตน้ในการช่วยเหลือเกษตรกร	ตลอดจนมาตรการ 

ภาครัฐในการผลักดันสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน	 ตามมาด้วย	 Special	 Report	 ในประเด็น 

ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค	 เรื่อง	 “COVID-19 และพฤติกรรมการบริโภค 
บนโลกออนไลน์ที่เปล่ียนไป”	 เพื่อศึกษาทิศทางความต้องการบริโภคสินค้าของผู้บริโภค 

ผ่านช่องทาง	 E-Commerce	 รวมทัง้บทบาทในการผลักดันธุรกิจการค้าออนไลน์ให้เติบโต	 
ปิดทา้ยดว้ย “เส้นทางราคาผักและผลไม ้ ที่มผีลต่อการใช้จา่ยของผู้บรโิภค” ที่เลา่ถึง
ปัจจยัในการก�าหนดราคาสินคา้เกษตร	และผลของการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา้ที่มตีอ่ผู้บรโิภค	
พรอ้มทัง้เคลด็ลบัการประหยดัเงินในกระเป๋า

	สดุทา้ยนีห้วงัเปน็อย่างยิ่งวา่	TPSO	Journal	ฉบบัน้ีจะใหค้วามรู้และมุมมองใหม	่ๆ	ใหแ้ก่
ผูอ้า่นทกุทา่นนะคะ     

          กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ภาคเกษตรนับได้ว่ามีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ
นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว คนส่วนใหญ่ของประเทศยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม หากมีรายได้จากการขายสินค้าเกษตรที่ดีก็จะเป็นก�าลังซื้อส�าคัญ
ของประเทศทีจ่ะผลักดันเข้าสู่การกระตุน้เศรษฐกจิภาคธุรกจิอ่ืนต่อไป โดยในช่วง
วกิฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีผ่่านมาพบว่า  
ภาคเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการ 
ด�าเนนิมาตรการและนโยบายหลายด้านของภาครฐั รวมทัง้การส่งเสรมิและสนบัสนนุ 
ให้ท�าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง อย่างไรกต็าม ราคาสนิค้าเกษตร 
ในพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ยางพารา มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน 
และสับปะรด ยังคงผันผวน/ตกต�่า ซ่ึงอาจจะเกิดจากปริมาณผลผลิตที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวิกฤตเิศรษฐกจิต่าง ๆ จนเกดิการชมุนมุเรยีกร้องให้ภาครฐั 
ด�าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องอยู่บ่อยคร้ัง เพื่อให้ราคา
สินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

ดังนั้น เรามาดูกันสิว่า “การปรับตัวของราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกร 
ควรจะได้รับ เมื่อปริมาณมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เท่าเดิม  
ควรจะเป็นเท่าใด ? และจากการศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูสนิค้าเกษตรทีม่คีวามส�าคญั 
ทางเศรษฐกิจ จ�านวน 5 รายการ ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา มันส�าปะหลัง 
ปาล์มน�า้มนั และสบัปะรด ซึง่มหีลกัการว่า “หากปรมิาณสนิค้าเกษตรลดลง/
เพิม่ขึน้ ราคาจะต้องสงูขึน้/ลดลง เพือ่ให้รายได้จากการขายสินค้าเกษตรของ
เกษตรกรเท่าเดิม” โดยใช้สูตร  

ผลการศึกษาปริมาณและราคาสินค้าเกษตรทั้ง 5 รายการ จากข้อมูลของ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 พบว่า 

1. ปรมิาณผลผลติสนิค้าเกษตร ทีม่แีนวโน้มลดลงเมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา และสับปะรด ส�าหรับสินค้าเกษตรที่
ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์มน�้ามัน และมันส�าปะหลัง 

2. ราคาสนิค้าเกษตร ทีม่แีนวโน้มลดลงเมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ได้แก่ มันส�าปะหลัง ยางพารา ส�าหรับสินค้าเกษตรที่ราคา มีแนวโน้มเพิ่มสูง 
ได้แก่ ปาล์มน�้ามัน ข้าว และสับปะรด โดยการปรับตัวสูงข้ึนของราคานั้น  
บางรายการปรบัตัวสูงข้ึนเพยีงพอท่ีจะส่งผลดีต่อเกษตรกร (ท�าให้มรีายได้เท่าเดิม 
หรอืสงูกว่าเดมิ) บางรายการยงัคงปรบัตวัสงูขึน้ไม่เพยีงพอและส่งผลกระทบทาง
ด้านลบต่อรายได้ของเกษตร ดังนี้  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาการปรับตัวของราคาสินค้าเกษตรส�าคัญทั้ง 5 รายการ จากปริมาณผลผลิตและราคาที่เกษตรกรขายได้ พบว่า ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขาย

ได้ตามท้องตลาด เมื่อเทียบกับราคาที่ควรจะเป็น (จากการค�านวณ) ยังเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมมากนัก โดยส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรทั้งทางบวกและลบ ดังนั้น
ในการก�าหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกันรายได้เกษตร การชดเชยหรือการเยียวยาต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตร ควรน�าข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิตและราคาที่ควรจะเป็นดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ท่ี 
เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภาคเกษตรของประเทศไทยต่อไป

  %P คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคา      
  %Q คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิต 

เมื่อ %Q >-100  
-100(%Q) 
(%Q)+100

%P =  

“ส่องราคาพืชเศรษฐกิจส�าคัญของไทย 
จะ รุ่ง หรือ ร่วง ในช่วง COVID-19 ?”

• สินค้าเกษตรที่ราคาในตลาดมีการปรับตัวสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็น 
(ราคาที่จะท�าให้รายได้เกษตรกรไม่เปล่ียนแปลง) ซ่ึงส่งผลให้เกษตรกร 
มีรายได้มากขึ้น มีจ�านวน 3 รายการ ได้แก่ 

 - สับปะรด (ราคาปรับตัวสูงขึ้น 111.56% และมากกว่าที่ควรจะเป็น
  คือ +3.21%)
 - ปาล์มน�้ามัน (ราคาปรับตัวสูงขึ้น 17.25% และมากกว่าที่ควรจะเป็น 

  คือ -15.33%)
 - มันส�าปะหลัง (ราคาปรับตัวลดลง 1.36% และมากกว่าที่ควรจะเป็น 

  คือ -11.43%)

• สินค้าเกษตรที่ราคาในตลาดมีการปรับตัวต�่ากว่าราคาที่ควรจะเป็น 
(ราคาที่จะท�าให้รายได้เกษตรกรไม่เปล่ียนแปลง) ซ่ึงส่งผลให้เกษตรกร 
มีรายได้ลดลง มีจ�านวน 2 รายการ ได้แก่ 

 - ข้าวเปลือก (ราคาปรับตัวสูงข้ึน 15.52% แต่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
  คือ +83.92%)

 - ยางพารา (ราคาปรับตัวลดลง 17.34% และน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
  คือ +1.33%)
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Special  Report
โดย นางสาววรรณวกิา ภาคธปู นกัวชิาการพาณชิย์ปฏบิตักิาร กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลกนับว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งภาคการผลิต การลงทุน การท่องเที่ยว และภาคบริการ รวมไปถึง 
ด้านสาธารณสุข การด�ารงชีวิตและความเป็นอยูข่องผูค้น ซึง่นบัว่าเป็นวกิฤตการณ์รนุแรงทีไ่ม่ได้เผชญิบ่อยนกั จงึท�าให้หลายประเทศประสบปัญหาภาวะเศรษฐกจิซบเซา 
อย่างรนุแรงต่อเนือ่งจากการทีเ่ศรษฐกิจโลกชะลอตวัในช่วงก่อนหน้า ด้วยเหตทุีร่ะบบเศรษฐกจิโลกมลีกัษณะเป็นห่วงโซ่อปุทานทีเ่ชือ่มโยงกนั ทีส่�าคญัวกิฤตการณ์นี ้
ยังส่งผลให้พฤติกรรมของภาคธุรกิจ และผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “New Normal” พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นความท้าทายที่แต่ละภาคส่วน 
จะต้องเรียนรู้ และหาวิธีการรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้คน ซึ่งหากเรามีการรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนและ 
โอกาสหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เทคโนโลยีด้าน 
การสือ่สาร การขนส่ง และระบบอนิเทอร์เนต็ในปัจจบัุน มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 
ในหลายประเทศ ท�าให้ข้อจ�ากัดด้านการสื่อสารและการค้าลดลงอย่างมาก  
อกีทัง้พฤตกิรรมการบรโิภคของคนในสงัคมมกีารปรับเปลีย่นตามวยัและยคุสมยั 
โดยนิยมความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากผลส�ารวจของส�านักงาน
พัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ETDA) ในช่วง 7 ปี ทีผ่่านมา (2556–ปัจจบุนั) 
พบว่า จ�านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะผลการส�ารวจล่าสุดในปี 2562 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่าง 
ก้าวกระโดดกว่าร้อยละ 150 ส่งผลให้ปัจจบุนัไทยมผีูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ 47.5 ล้านคน 
หรือประมาณร้อยละ 70 ของจ�านวนประชาชนทัง้หมด โดยเฉพาะคนในช่วงอายุ 
ระหว่าง 19-38 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 10 ช่ัวโมง 36 นาทีต่อวัน  
และมผีูท้ีซ่ือ้สนิค้าและบรกิารออนไลน์คดิเป็นร้อยละ 57.0 ของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็
ทัง้หมด ส่งผลให้มลูค่า E-Commerce ของไทยมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562  
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 6.91 หรือประมาณ 4.02 ล้านล้านบาท 
โดยเฉพาะตลาดดาวเด่นอย่าง B2C ที่นับว่าประเทศไทยมีการขยายตัวสูงสุดใน
อาเซียนถึง 5 ปีซ้อน และอตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าสงูสดุ คอื อตุสาหกรรมการค้าปลีก 
และการค้าส่ง คิดเป็นมูลค่า 1.29 ล้านล้านบาท

ต่อมาเมือ่การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท�าให้ระบบการค้าออนไลน์ 
หรือ E-Commerce เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งในไทยและต่างประเทศ  
โดยมีหลายงานวิจัยที่บ่งชี้ว่ารูปแบบการบริโภคหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 
จะปรับเข้าสู่การใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น จากการเข้ามาใช้บริการของคนใน 
Generation X และ Baby Boomer ซ่ึงเพศ รายได้ และช่วงอายุ ยังเป็น
ปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้า ดังน้ัน ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า จึงได้ท�าการส�ารวจการ
ซื้อสินค้าและการท�ากิจกรรมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ในช่วง 
COVID-19 เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของประชาชนในช่วงดังกล่าว ส�าหรับใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม 
ธุรกิจออนไลน์ของภาคธุรกิจได้อย่างตรงจุด โดยมีการส�ารวจข้อมูลในช่วง 
เดอืนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 จ�านวน 7,611 ตัวอย่าง ทัว่ประเทศ ครอบคลมุ 

 COVID-19  

7 กลุม่สาขาอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร พนกังานเอกชน ผู้ประกอบการ รบัจ้างอิสระ 
พนักงานของรัฐ นักศึกษา และกลุ่มไม่ได้ท�างาน ดังนี้ 

1. การซือ้สนิค้าออนไลน์ของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19  ผลการส�ารวจ พบว่า มีประชาชนที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์  
คิดเป็นร้อยละ 45 ของกลุม่ตวัอย่างทีท่�าการส�ารวจ ขณะทีม่ปีระชาชนทีเ่คยซือ้สนิค้า 
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 55 

ทัง้นี ้ประชาชนผูท้ีเ่คยซือ้สนิค้าออนไลน์อยูแ่ล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรสั COVID-19 ได้ซือ้สนิค้าทางระบบออนไลน์เพิม่ขึน้ ร้อยละ 37 ซ่ึงส่วนมาก 
อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 30-39 ปี และ 20-29 ปี ตามล�าดับ 

ผูท้ีซ่ือ้สนิค้าทางระบบออนไลน์เท่าเดมิ คดิเป็นร้อยละ 28  ส่วนผูท้ีซ่ือ้สนิค้า
ทางระบบออนไลน์ลดลง คิดเป็นร้อยละ 35 

และพฤติกรรมการบริโภค
บนโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนไป
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จากข้อมลูดงักล่าวเป็นทีน่่าสงัเกตว่า สดัส่วนของประชาชนผูท้ีเ่คยซือ้สนิค้า
ผ่านระบบออนไลน์ ได้สัง่ซือ้สนิค้าเพิม่ขึน้ และลดลงในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนั คอื
ร้อยละ 37 และ 35 ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ได้ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย
สินค้าฟุ่มเฟือย แต่จะเน้นสินค้าที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ส�าหรับสินค้าที่ยังมี 
แนวโน้มขยายตวัได้ด ีได้แก่ สินค้าในกลุม่อาหาร โดยเฉพาะการสัง่อาหารออนไลน์  
(Food Delivery) และอาหารส�าเร็จรูปที่มีการขยายตัวร้อยละ 30-40  
ในช่วงที่ผ่านมา สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพ  
ซึ่งผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงามส่วนมาก เร่ิมเปลี่ยนสายการผลิต 
ไปเน้นสินค้าสุขภาพมากขึ้น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ 
ของแต่งบ้านและสวน เนื่องจากคนต้องท�างานที่บ้านและอยู่บ้านกันมากขึ้น 

2. กจิกรรมยอดนยิมทีผ่่านระบบออนไลน์ของประชาชนผูบ้รโิภคในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผลการส�ารวจ พบว่า 

 • การใช้จ่ายสินค้าด้านสขุอนามัยมสีดัส่วนมากทีส่ดุ (เช่น หน้ากากอนามยั  
แอลกอฮอล์ ยาฆ่าเชื้อโรค และถุงมือ เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 32.70 

 • ท�าธุรกรรมทางการเงินส่วนบุคคลออนไลน์ ร้อยละ 18.72  
 • ใช้จ่ายสินค้าทั่วไป ร้อยละ 16.20
 • สั่งอาหารผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ (โทรสั่ง Lineman Grab และ  

Foodpanda เป็นต้น) ร้อยละ 15.65 
 • ช�าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยมือถือแทนการช�าระด้วยเงินสด  

ร้อยละ 13.12 

เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยวิเคราะห์แนวทางการด�าเนินงานของนโยบายต่าง ๆ  
ยิ่งเรามีข้อมูลมาก และน�ามาวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ยิ่งท�าให้นโยบายแก้ปัญหาได้
ตรงจุดมากขึ้น  

 • ส่งเสริมและผลกัดนัให้ผูค้้าออนไลน์เข้าสูร่ะบบ โดยการจดทะเบยีน 
พาณิชย์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความม่ันใจในตัวผู้ค้าออนไลน์ให้กับ 
ผูบ้รโิภคมากขึน้ รวมทัง้จะท�าให้สามารถควบคุมและก�ากับการซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ 
ให้เกิดความเป็นธรรมระหว่าง 2 ฝ่าย               

 • ส่งเสริมหลักสูตรเกีย่วกบัการใช้ระบบออนไลน์ การท�าธุรกิจออนไลน์  
และภัยออนไลน์ ให้แก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้เรียนรู้  
เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันและเพื่อปิดช่องทางของมิจฉาชีพ                            

 • ควรมีกฎหมายคุ้มครองและบทลงโทษที่สร้างความเป็นธรรมและ
อ�านวยความสะดวกทางการค้าออนไลน์ให้กบัผูบ้รโิภคและผูค้้า/ผูป้ระกอบการ 
ที่ซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ที่ชัดเจน  

จากผลการส�ารวจของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าดังกล่าว  
ชีใ้ห้เหน็ว่า การซือ้-ขายสินค้าและบรกิารบนระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID-19 หรือในช่วงล็อกดาวน์ ขยายตัวสูงในหลายกลุ่มสินค้า ซึ่งมี
ส่วนช่วยลดทอนผลกระทบจากการปิดกจิการชัว่คราว และช่วยพยงุการบรโิภค
และเศรษฐกิจไทยในช่วงวิกฤตได้ระดับหน่ึง แม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในภาวะ 
ระมดัระวงัการจบัจ่ายใช้สอยและบางส่วนยงัเผชญิข้อจ�ากดัมากขึน้ในการหารายได้  
ดังนั้น การซื้อขายโดยผ่านระบบออนไลน์ นับว่าเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม 
ทีภ่าครัฐต้องดแูล ส่งเสรมิ และเฝ้าระวงัให้การใช้อนิเทอร์เนต็ก่อให้เกดิประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน  
ขณะทีผู่ป้ระกอบการเองจะต้องสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั ด้วยการใช้โอกาส 
ในช่วงนี้เร ่งพัฒนารูปแบบการท�าธุรกิจ ต่อยอดเครือข่ายคู ่ค้าที่ส ่งเสริม 
การท�าธุรกิจระหว่างกัน ให้สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะดังนี้

1. หน่วยงานภาครัฐ 
 • ควรมีการจัดเก็บและวเิคราะห์ข้อมลูการใช้บรกิารออนไลน์อย่างเป็นระบบ 

เนือ่งจากในอนาคต ธรุกจิออนไลน์จะเข้ามามบีทบาทต่อระบบเศรษฐกจิประเทศ
อย่างหลกีเล่ียงไม่ได้ และข้อมูลสถติต่ิาง ๆ ถอืเป็นสิง่มค่ีาในยคุปัจจบุนั เนือ่งจาก 

2. ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
 • ปรบัเปลีย่นตวัเอง (Self-Improvement) เพือ่ให้สามารถแข่งขนักับ

ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้ โดยปรับองค์กร ทีมงาน พร้อมกับจัดท�าแผนงาน/ 
แผนการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท�าให้องค์กรสามารถด�าเนินกิจการ 
ต่อไปได้ 

 • พฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development) โดยการหาผลติภณัฑ์
รปูแบบใหม่ ๆ  ให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผูบ้รโิภคในยคุ New Normal  
ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความแตกต่างให้สินค้า (Product Differentiation) 
การสร้างสนิค้าใหม่ (Product Creation) หรือการพัฒนาสินค้าเดิมให้มีการใช้งาน 
ที่หลากหลายมากขึ้น (Product Diversification) โดยเน้นการผลิตสินค้าท่ี
สามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กรก่อนเป็นล�าดบัแรก และพยายามมองหาแนวโน้ม 
ความต้องการของตลาดและลูกค้า อาทิ ยุค New Normal ผู้คนจะเน้นเรื่อง
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น หรือในปัจจุบันประชากร
จ�านวนมากเข้าสู ่Aging Society ส่งผลให้พฤตกิรรมการบรโิภคของคนส่วนใหญ่ 
เปลี่ยนไป เป็นต้น  

 • ปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Development) โดยการพัฒนา 
ช่องทางการจ�าหน่ายรูปแบบการขายจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ให้มากขึ้น  
เพ่ือเพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายและการสั่งซื้อสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว  
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างเครือข่ายและร่วมเป็น
พาร์ทเนอร์กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Networking) เช่น การใช้ระบบ AI เพือ่แสดง 
สนิค้าออนไลน์ การพฒันาระบบการช�าระเงนิให้มคีวามสะดวกและปลอดภยัมากขึน้ 
การท�างานร่วมกับธุรกิจอ่ืนจะช่วยให้กิจการสามารถขยายฐานลูกค้าและ 
หาตลาดใหม่ ๆ  ได้ง่ายขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นลดภาระการใช้จ่ายในการด�าเนินงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริการให้มากขึ้นอีกด้วย
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เส้นทางราคาผักและผลไม้
ท่ีมีผลต่อการใช้จ่ายของผูบ้ริโภค

ผักและผลไม้เป็นสินค้าส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นสินค้าบริโภคที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ ใน 1 วัน องค์การอนามัยโลกแนะน�าให้บริโภคผักและ 
ผลไม้สดจ�านวน 400 กรมั หรอืประมาณ 4-6 ทพัพเีป็นเกณฑ์ขัน้ต�า่ จึงไม่น่าแปลกใจทีผ่กัและผลไม้มีสดัส่วนค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการค�านวณอตัราเงนิเฟ้อเกอืบร้อยละ 5  
อาจจะดูเหมือนเป็นสัดส่วนท่ีไม่มากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายของสินค้าอาหารรายการอื่น อาทิ ไข่ มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 0.6  
ข้าวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.5 และเนื้อสัตว์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.7 เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาผักและผลไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคอุปโภคสินค้าและบริการโดยรวม รวมถึงส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

เมือ่พจิารณาถงึปัจจยัท่ีท�าให้ราคาผักและผลไม้เปล่ียนแปลง จะพบว่าราคาสามารถเปลีย่นแปลงไปได้จากปัจจยัทัง้ด้านอปุทานและอปุสงค์เช่นเดยีวกบัสนิค้าทัว่ไปอืน่ 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�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ความสมบูรณ์ของทรัพยากรดินในประเทศไทย
สอดคล้องกบัพืน้ทีก่ารเพาะปลกูสวนผกั โดยสดัส่วนเนือ้ทีก่ารใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของสวนผกัของภาคกลางมสีดัส่วนมากทีส่ดุในประเทศ (ร้อยละ 36.22)  
ตามด้วยภาคเหนือ (ร้อยละ 31.94) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 22.69) และภาคใต้ (ร้อยละ 9.15) ตามล�าดับ ขณะท่ีสวนไม้ผลหรือแหล่งผลิตผลไม้ 
ส่วนใหญ่กลับพบมากในภาคใต้ ร้อยละ 53.08 ตามด้วยภาคกลางร้อยละ 20.08 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือร้อยละ 15.98 และ 10.86 ตามล�าดับ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้สอดคล้องกับคุณภาพดิน

2. น�้า เป็นวัตถุดิบส�าคัญต่อการเพาะปลูกผักผลไม้ และเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเกษตรกรควบคุมได้ยาก หากปริมาณน�้ามีมากหรือน้อยเกินไป จะส่งผลให้ผักและผลไม้ 
เสียหาย ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอและกระทบต่อราคาสินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นในที่สุด เม่ือพิจารณาดัชนีราคาผักและผลไม้ โดยใช้ข้อมูลจากดัชนีราคาผู้บริโภค  
เดอืน ม.ค. 2556 – พ.ค. 2563 พบว่า ดชันรีาคาผกั (เส้นสเีขยีว) และปริมาณน�า้ฝน (เส้นประสฟ้ีา) ค่อนข้างสอดคล้องกนั โดยราคาผกัจะสงูทีส่ดุในช่วง ม.ีค. – เม.ย.  
ของทุกปี เนื่องจากช่วงต้นปี (ม.ค. – มี.ค.) มีปริมาณน�้าฝนต�่ามาก เกิดเป็นภาวะภัยแล้ง ท�าให้ผลผลิตไม่สามารถออกสู่ตลาด โดยเฉพาะผักใบ เช่น ผักชี ต้นหอม 
และข้ึนฉ่าย เป็นต้น หลังจากนั้นดัชนีราคาผักจะลดลงเมื่อมีปริมาณน�้าฝนมากขึ้น แต่หากปริมาณน�้าฝนมีมากเกินไปหรือมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน�้าท่วมขัง 
ในพื้นที่เพาะปลูกก็อาจส่งผลเสียต่อผลผลิตได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผลไม้ดูไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน�้าฝนมากนัก เห็นได้จากดัชนีราคาผลไม้ 
(เส้นสีส้ม) และปริมาณน�้าฝน (เส้นประสีฟ้า) ที่ไม่ได้สอดคล้องกันอย่างมีนัยส�าคัญ

3. ธาตุอาหารหรือปุ๋ย เปรียบเสมือนอาหารเสริมส�าหรับผักและผลไม้ที่ช่วยในการเจริญเติบโตให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตามต้องการ ซึ่งผักผลไม้แต่ละชนิด 
จะมสีตูรและอตัราการใช้ปุย๋เคมทีีเ่หมาะสมแตกต่างกนั เกษตรกรต้องเลอืกสตูรปุย๋เคมใีห้เหมาะสมและคุม้ค่ากบัผลผลติมากทีส่ดุเนือ่งจากปุย๋เคมถีอืว่าเป็นต้นทนุที่
มีมูลค่าค่อนข้างสูงในการผลิต อย่างไรก็ตาม ราคาปุ๋ยเคมีขายปลีกในท้องถิ่น (อ้างอิงจากข้อมูลตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่ส�าคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และ
ราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2562 – 2563iii ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ตามแผนภาพด้านขวา ราคาค่อนข้างคงที่ จึงอาจสรุปได้ว่าราคาผักและผลไม้ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาปุ๋ยเคมีโดยตรง

4. อากาศ แสงสว่าง และอุณหภูมิ เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือหากต้องการควบคุมต้องมีการลงทุนมูลค่ามาก เช่น การสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น 
ดังนั้นเกษตรกรในประเทศส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเพาะปลูกผักและผลไม้ให้ตรงกับสภาพอากาศและฤดูกาล เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณเหมาะสม คุณภาพสูง และ 
ขายได้ราคามากท่ีสดุ รวมทัง้ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุย๋เคมแีละยาฆ่าแมลงของเกษตรกรได้ อย่างไรกต็าม สภาพอากาศทีร้่อนจดัในช่วงฤดรู้อนยงัคงเป็นปัจจยัส�าคญั 
ให้ผกับางชนดิ (โดยเฉพาะผกัใบ เช่น ผกัชแีละขึน้ฉ่าย) ปรบัราคาสงูขึน้   
เนื่องจากอากาศท่ีร้อนจัดท�าให้อายุของผักใบบนชั้นวางสินค้าสั้นลง  
รวมถงึการเกบ็รกัษาเป็นไปได้ยาก ส�าหรบัในมมุของผูบ้รโิภคทีต้่องการ
ผกัท่ีสดใหม่ มคีวามเสีย่งจากยาฆ่าแมลงปนเป้ือนต�า่ หาซ้ือได้ง่าย และ
ราคาถูก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ให้ข้อมูลผักที่เหมาะสมในการบริโภคตามฤดูกาลที่สอดคล้องกับ
รายการผักสดในตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภคไว้ตามภาพ 
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โดยราคาของผกัสดในตะกร้าดัชนรีาคาผู้บรโิภคในช่วงฤดกูาลดงักล่าวมแีนวโน้ม 
ต�่ากว่าฤดูกาลอื่น หากผู้บริโภคเลือกบริโภคผักตามฤดูกาลก็จะสามารถช่วยลด 
ค่าครองชพีได้บางส่วน ซึง่รวมถงึผลไม้ด้วยเช่นกนั นอกจากนี ้พืน้ทีท่ีม่สีภาพอากาศ 
แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เช่น ทุเรียนที่ปลูกใน 
ภาคกลางจะออกสู่ตลาดก่อนทุเรยีนทีป่ลกูในภาคใต้ และเมือ่พ้นฤดูกาลแล้ว หากมี
การวางจ�าหน่ายจะมรีาคาสูงกว่าปกตมิาก นอกจากนี ้ยงัมปัีจจยัอืน่ทีม่คีวามส�าคญั
ต่อการเปลีย่นแปลงราคาเช่นกนั อาท ิ ราคาน�า้มนั เนือ่งจากเป็นต้นทนุทางตรง 
ในการขนส่ง และเป็นต้นทนุทางอ้อมของวตัถดุบิทีใ่ช้เพาะปลูก หรืออัตราแลกเปลีย่น 
ทีเ่ป็นปัจจยัในการก�าหนดราคาปุย๋เคมทีีม่กีารน�าเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น 

ในอีกด้านหนึ่งของตัวแปรในการก�าหนดราคาคือ อุปสงค์ (Demand) 
หรือความต้องการบริโภคผักและผลไม้ในประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
คือ เม่ือความต้องการ
บริ โ ภคมี ม ากกว ่ า
ผลผลิตที่มีในตลาด 
ราคาของผักและผลไม้ 
จะปรบัตวัสงูขึน้ และ 
ในทางตรงข้าม หากสนิค้ามมีากเกินความต้องการ ราคาจะปรับตวัลดลง โดยสามารถ 
จ�าแนกอุปสงค์ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

• ความต้องการจากประชาชนชาวไทย โดยทัว่ไปแล้ว ความต้องการของ
คนไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะมีความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งราคาผักและผลไม้สดในช่วงเวลาเทศกาล อ้างอิง
จากดัชนีราคาผู้บริโภค จะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  
โดยเฉพาะส้มเขยีวหวาน กล้วย องุน่ แอปเป้ิล อย่างไรกต็าม กระแสรักสขุภาพ
มีแนวโน้มสูงข้ึนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะส่งผลต่อความต้องการบริโภคผักและ 
ผลไม้สด แต่เมือ่พจิารณาข้อมลูจากส�านกังานสถติแิห่งชาตใินการส�ารวจพฤตกิรรม
การบริโภคอาหารของประชากรiv ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคล 
20,000 - 30,000 ครวัเรอืน ทกุ 4 ปี พบว่าความถีใ่นการบรโิภคผกัและผลไม้สด 
ต่อสัปดาห์มีการปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุดที่มีการส�ารวจคือ ปี 2560 
ประชาชนท่ีบริโภคผักผลไม้สดเป็นประจ�าทุกวัน มีสัดส่วนลดลงจากปี 2552  
ถึงร้อยละ 29.14 (ลดลงจากร้อยละ 58.0 เป็นร้อยละ 41.1) จึงอาจสรุปได้ว่า 
ความต้องการบรโิภคผักผลไม้สดมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาผกัผลไม้สด 
ทีป่รับราคาลดลงจากผลผลติในท้องตลาดทีอ่าจมมีากเกนิความต้องการได้ 

• ความต้องการจากนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิในช่วงทีผ่่านมามแีนวโน้มลดลง
ชดัเจน เนือ่งจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท�าให้มกีารจ�ากดัการเดนิทาง 
เข้าประเทศ ข้อมลูจากกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ชีใ้ห้เห็นว่า เม.ย.-พ.ค. 2563 
ไม่มีจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยv จากท่ีมีปกติเฉลี่ย  
2.9 ล้านรายต่อเดอืน (ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2562) หมายถงึ ความต้องการบรโิภค 
ผกัและผลไม้ภายในประเทศท่ีลดลงอย่างมีนยัส�าคญั ขณะทีผ่ลผลิตทางการเกษตร  
ไม่เปลีย่นแปลง สอดคล้องกบัดชันรีาคาผกัสดทีป่รับลดลในช่วงเวลาเดยีวกนั 

โดยสรปุแล้ว ราคาผกัผลไม้สดมกีารเปลีย่นแปลงจากหลาย ๆ ปัจจยั ทัง้ด้าน
อุปสงค์และด้านอุปทาน โดยราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อค่าครองชีพของ 
ผูบ้ริโภค เมือ่ผกัและผลไม้ปรบัราคาสูงขึน้ ผูบ้รโิภคจะได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรง 
จากการซ้ือผักเพื่อการบริโภคในราคาที่สูงขึ้น และทางอ้อมจากราคาอาหาร
ส�าเร็จรูปท่ีมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นตามด้วย โดยร้านค้าบางแห่งอาจปรับขึ้น
ราคาหรือบางร้านอาจใช้วิธีปรับลดปริมาณลงแทน ในทางตรงกันข้าม เม่ือผัก
และผลไม้ราคาลดลง ซึง่ดเูป็นเรือ่งทีส่่งผลดต่ีอผูบ้รโิภค แต่หากราคาปรบัลดลง
มากหรือเป็นระยะเวลานาน ผลกระทบเชิงลบจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้ผลิตที่เป็น
ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศแทน ระดับราคาที่ไม่ผันผวนมากนักจึงเป็น
ทางออกท่ีเหมาะสมส�าหรับราคาผักและผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งเกิดได้จาก
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือ 
อยู่ในจดุดลุยภาพ โดยหน่วยงานรฐับาลทีเ่กีย่วข้องสามารถออกมาตรการทีส่่งผล
ต่อพฤตกิรรมราคาผักผลไม้ ดงันี้

1. ส่งเสริมบทบาทสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ซึ่งจะสามารถ
เพิ่มปัจจัยการผลิตได้จากการปล่อยกู ้ในอัตราดอกเบี้ยท่ีต�่า เป็นแหล่ง 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในพื้นที่นั้น ๆ รวมถึงการแบ่งปัน 
เทคโนโลยีการผลิต การใช้ปุ๋ย และการเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นท่ี 
นอกจากนี ้ยงัสามารถรวมกลุม่กนัเพือ่แปรรปูผลติภณัฑ์จากผกัและผลไม้ต่าง ๆ   
เมื่อผลผลิตมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดได้อีกทางหนึ่งด้วย

2. ส่งเสริม “เกษตรนวัตกรรม” และ “Smart Farming” เนื่องจาก
การเกษตรต้องพึง่พงิปัจจยัทีค่วบคมุไม่ได้หลายอย่าง การใช้การเกษตรแม่นย�าสงู  
(Precision Agriculture) การใช้โดรนในการตรวจสอบสภาพพื้นท่ี และ 
การพัฒนาฟาร์มระบบออโต้ จะช่วยลดปัญหาของเกษตรกรได้ อย่างไรก็ตาม 
ภาครัฐอาจเริ่มจากการส่งเสริมเกษตรนวัตกรรมขั้นต้น เช่น การสร้างโรงเรือน 
ควบคุมอุณหภูมิเพ่ือลดผลกระทบจากสภาพที่ร้อนจัดหรือพายุฝนรุนแรง  
ซึ่งจะสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรได้ ทั้งนี้  
ต้องรณรงค์ส่งเสรมิความเชือ่ม่ันให้แก่ผูบ้รโิภคถึงความปลอดภัยจากการเพาะปลกู 
ผักผลไม้ในโรงเรือนควบคู่กันไปด้วย

3. ส่งเสริมระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว 
เนื่องจากผักผลไม้สดเป็นสินค้าที่ช�้าและเน่าเสียง่าย ระบบขนส่งท่ีสะดวก
รวดเร็วจะช่วยลดระยะเวลาขนส่งเพ่ือขยายระยะเวลาของผักและผลไม ้
บนชั้นวางสินค้าให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลอาจขยายการส่งเสริม 
การกระจายสินค้าจากเกษตรกรแก่ผู้บริโภคโดยตรงตามแนวทางโครงการ
เกษตรกรไทยแฮปป้ีของไปรษณย์ีไทย โดยขอความร่วมมอืจากภาคเอกชนเพิม่เตมิ  
ซึ่งผู้บริโภคสามารถสั่งซ้ือผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงและใช้บริการการขนส่ง
ที่รวดเร็วในอัตราค่าบริการที่ต�่ากว่าปกติ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระจาย
ผลผลิตที่มีปริมาณมากได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ

4. เฝ้าระวังการปรับขึ้นราคาสินค้าบริโภคอย่างไม่สมเหตุสมผล ในช่วง 
เทศกาลต่าง ๆ ที่ความต้องการในการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มสูงข้ึน และ 
การปรับเพิ่มราคาของอาหารส�าเร็จรูปและผักผลไม้แปรรูปอื่น ๆ  อย่างใกล้ชิด  
โดยไม่ให้ร้านอาหารหรือผู้ประกอบการฉวยโอกาสที่ผักและผลไม้สดขึ้นราคา
มาเป็นปัจจยัในการขึน้ราคาสนิค้าอปุโภคเกนิควร ซึง่จะท�าให้ผูบ้ริโภคไม่ได้รบั 
ความเป็นธรรมได้

5. สร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค โดยสร้างเครือข่าย 
ในระดบัย่อยจากระดบัชมุชนต่าง ๆ  สูเ่ครอืข่ายระดบัใหญ่ขึน้ไป อาท ิระดบัอ�าเภอ  
จังหวัด กลุ่มจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการบริโภค 
ผักผลไม้สด สามารถเพาะปลูกผักและผลไม้ตามชนิดและจ�านวนที่สอดคล้อง
กับความต้องการ น�าไปสู่ราคาขายปลีกของผลผลิตที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม ในมุมของผู้บริโภค “การฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ยังคง
เป็นแนวคิดที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายจากการบริโภคผักและผลไม้ในช่วงที่
สนิค้ามรีาคาสงูได้ เนือ่งจากผกัและผลไม้สดเป็นสินค้าทีม่หีลากหลายชนดิและ 
ส่วนใหญ่สามารถบริโภคทดแทนกันได้ ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกที่จะบริโภค 
ผกัผลไม้สดชนดิอืน่ทีต่รงตามฤดกูาลมแีนวโน้มราคาต�า่กว่า รวมถงึมคีวามเส่ียง
จากสารตกค้างต�่า ทดแทนผักผลไม้ที่ราคาสูงได้ นอกจากนี้ การหันมาบริโภค
ผักผลไม้พื้นบ้านที่สามารถปลูกได้ตามครัวเรือนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ได้เช่นกัน ท�าให้สามารถบริโภคผักและผลไม้สดได้ตามปริมาณท่ีเหมาะสม 
ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน�าโดยไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายได้

i  http://www.ldd.go.th/Web_Soil/Page_02.htm
ii  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�ารวจ/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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โดย : กองดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป หลังจากเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์  
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถ 
ขับเคลื่อนได้มากข้ึน สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปทานและ
อุปสงค์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยด้านอุปทานสะท้อน
จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ด้านอุปสงค์สะท้อนจากรายได้เกษตรกร
ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งตามราคาสินค้าเกษตรส�าคัญ รวมท้ัง
ปริมาณการจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ รถยนต์เชิงพาณิชย์ และ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว 
ส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนน้ีปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 
และหดตัวในอัตราที่น้อยที่สุดในรอบ 6 เดือน เป็นผลจาก 
การเพิม่ขึน้ของกลุม่อาหารสด โดยเฉพาะผกัสดทีม่รีาคาสงูท่ีสดุ 
ในรอบ 13 เดอืน เนือ่งจากฝนตกชกุ และความตอ้งการเนือ้สุกร 
ยังสูงต่อเน่ืองท้ังจากตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
ขณะที่ราคากลุ่มพลังงานเริ่มทรงตัวแต่ยังต�่ากว่าปี ก่อน  
ส�าหรับสินค้าอุปโภค-บริโภคอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ
ปริมาณสินค้า ความต้องการ และการส่งเสริมการขาย ส่งผลให้
เงินเฟ้อพ้ืนฐาน (เงินเฟ้อท่ัวไปท่ีหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.30 (YoY)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2563 
เท่ากับ 102.29 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 
0.50 (YoY) ตามการลดลงของสนิคา้หมวดอืน่ ๆ  ทีไ่มใ่ช่อาหาร
และเคร่ืองดืม่ รอ้ยละ 1.73 ไดแ้ก ่หมวดพาหนะการขนสง่และ 
การสือ่สาร ลดลงรอ้ยละ 4.50 จากการลดลงของราคาขายปลกี 
น�้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด ส่งผลให้น�้ามันเชื้อเพลิง ลดลง 

ร้อยละ 14.33 รวมทั้งค่าโดยสารสาธารณะ ลดลงร้อยละ 0.02 (ค่าโดยสาร 
รถไฟลอยฟ้า ค่าโดยสารเรือ) การส่ือสาร ลดลงร้อยละ 0.04 (เคร่ืองรับโทรศัพท์มือถือ)  
หมวดเคหสถาน ลดลงรอ้ยละ 0.12 (กา๊ซหงุตม้ คา่น�า้ประปา น�า้ยาปรบัผา้นุม่)  
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.04 (เส้ือยืดบุรุษ เส้ือยกทรง 
เส้ือเช้ิต) และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาฯ ลดลงร้อยละ 0.22  
(คา่ทศันาจรตา่งประเทศ คา่หอ้งพักโรงแรม) ขณะทีห่มวดการตรวจรักษาและ
บรกิารสว่นบคุคล สงูขึน้รอ้ยละ 0.31 จากสนิคา้บางรายการหมดโปรโมชัน่  
(ยาสีฟัน โฟมล้างหน้า ค่าแต่งผมชาย) ส่วนหมวดยาสูบและเคร่ืองดื่ม 
มีแอลกอฮอล์ ราคาเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.62 
ตามการสงูขึน้ของขา้ว แปง้และผลติภณัฑจ์ากแปง้ ร้อยละ 1.49 (ข้าวสารเหนยีว)  
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้า สูงข้ึนร้อยละ 3.12 (เนื้อสุกร ไก่สด 
ปลาหมึกกล้วย) ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 13.94 (ผักชี มะเขือเทศ ต้นหอม)  
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.09 (น�้ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) 
ซอสหอยนางรม) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.96 (น�้าอัดลม  
น�้าหวาน เครื่องด่ืมรสช็อกโกแลต) และอาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน  
สงูขึน้ร้อยละ 0.48 และ 0.88 ตามล�าดบั (ขา้วแกง/ขา้วกลอ่ง กับขา้วส�าเรจ็รปู  
อาหารแบบตะวันตก อาหารเช้า) ขณะที่ผลไม้ ลดลงร้อยละ 4.99  
(ส้มเขียวหวาน มะม่วง องุ่น) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้หลายชนิด
ออกมาพร้อมกันและมีปริมาณมากกว่าช่วงอื่น ๆ 

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 
0.29 (MoM) และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2563 เงินเฟ้อท่ัวไป  
ลดลงร้อยละ 1.03 (AoA)
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แนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป เดือนกนัยายน 2563  
อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายน 2563 ยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ลดลง โดยมีปัจจัยส�าคัญจากราคาพลังงานที่เริ่มทรงตัว ความต้องการบริโภคที่เริ่มดีขึ้น 

จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และราคาอาหารสดหลายชนิดที่ปรับตัวสูงกว่าปีก่อนตามสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่แปรปรวน ประกอบกับ 
ฐานราคาสินค้าหลายชนิดในปีก่อนอยู่ในระดับต�่า ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 ที่ร้อยละ -1.5 ถึง -0.7 (ค่ากลางอยู่ที่ -1.1)

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 100.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.3 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลง
ร้อยละ 2.5 ในเดือนก่อนหน้า ตามความต้องการบริโภคของตลาดท้ังใน
และตา่งประเทศทีม่อียา่งตอ่เนือ่ง สอดคลอ้งกบัเครือ่งชีว้ดัดา้นอุปทานทีม่ี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งดัชนีราคาสินค้าเกษตร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ลดลงร้อยละ 1.5 ตามราคาตลาดโลกและวัตถุดิบท่ีเกี่ยวเน่ือง ได้แก่  
กลุม่ผลติภณัฑป์โิตรเลยีม (น�า้มนัดเีซล น�า้มนัแกส๊โซฮอล ์91,95 น�า้มนัเตา) 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์ 
(เหลก็แทง่ เหลก็แผน่ เหลก็เสน้และเหลก็ฉาก) กลุม่เยือ่กระดาษ ผลติภณัฑ์
กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ) กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มสิ่งทอ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลง
ร้อยละ 16.4 ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ ซึ่งเป็นไป

ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 4.0 เนื่องจากปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ได้แก่ สินค้าในกลุ่ม
ผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือกเจ้า/เหนียว และอ้อย) พืชผัก (แตงกวา ผักคะน้า ผักกาดขาว) ส่วนผลปาล์มสด และยางพารา ราคาปรับสูงขึ้นจากมาตรการของรัฐเป็นส�าคัญ 
นอกจากนี้กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ (สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่) และกลุ่มปลาและสัตว์น�้า (ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลานิล) ราคาปรับสูงขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (MoM) และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.2 (AoA) 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือน
สิงหาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 43.0 
เทยีบกบัระดบั 41.0 ในเดอืนกอ่นหนา้ เป็นการเพิม่ขึน้ 
ทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต  
โดยดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในปจัจุบนั ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
จากระดบั 35.6 มาอยู่ทีร่ะดบั 36.9 และดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ผู้บริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้นจากระดับ 44.5 มาอยู่ท่ี 
ระดับ 47.0 โดยมีสาเหตุส�าคัญจากสถานการณ์
เศรษฐกจิไทยทีเ่ริม่ฟืน้ตวัตามการผอ่นคลายมาตรการ
ควบคุม COVID-19 และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ท�าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิตา่ง ๆ  กลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิ
มากขึ้น ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 104.4 เทียบกับ 
เดอืนสงิหาคม 2562 ลดลงรอ้ยละ 2.2 (YoY) ลดลงเลก็นอ้ยจากเดอืนกอ่น 
ที่หดตัวร้อยละ 1.8 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีกว่าจุดต�่าสุดในเดือนเมษายน โดยมี 
ปัจจัยส�าคัญจากปริมาณผลผลิตท่ียังมากกว่าความต้องการ และผู้ประกอบการ 
หลายรายปรับราคาลงเพื่อเร่งระบายสินค้าที่มีการผลิตไว้ล่วงหน้าก่อน
สถานการณ์ COVID-19 โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลง 
ร้อยละ 10.2 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ)  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.9 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  
พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปอัดแรง) หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.3 (ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม และปูนฉาบส�าเร็จรูป) ขณะที่หมวดกระเบื้อง 
สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (กระเบื้องแกรนิต) ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุน หมวด
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  สูงขึ้นร้อยละ 1.3 ตามราคาของยางมะตอย เป็นผลจาก 
โรงกล่ันน�า้มันในสิงคโปร์ได้หยุดการผลิต (Shut down) ในช่วงการแพร่ระบาด 

ของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการใช้เพ่ิมสูงขึ้น หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (สีเคลือบน�้ามัน สีรองพื้นโลหะ และ 
ซิลิโคน) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ถังเก็บน�้าสแตนเลส) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุน หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.1 (โถส้วมชักโครก ที่ปัสสาวะเซรามิก กระจกเงา) ส�าหรับหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.3 (MoM) และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.7 (AoA)
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สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

อญัมณี
และเครือ่งประดับ

1,992.0 11.9 10.6 สหรัฐฯ 2,914.7 17.8 15.5

รถยนต์ อปุกรณ์และ 
ส่วนประกอบ 1,618.0 -30.9 8.6 จนี 2,459.9 -2.7 13.1

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ 1,513.6 -0.5 8.0 ญีปุ่น่ 1,699.2 -17.5 9.0

ผลติภณัฑ์ยาง 1,028.6 13.3 5.5 สวติเชอร์แลนด์ 1,048.8 27.6 5.6

เมด็พลาสตกิ 612.7 -24.2 3.3 ออสเตรเลยี 921.2 -7.4 4.9

สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

เคร่ืองจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 1,280.6 -22.0 8.3 จนี 4,195.3 -7.7 27.1

เครือ่งจกัรกล
และส่วนประกอบ 1,265.7 -32.6 8.2 ญีปุ่น่ 1,756.8 -40.6 11.4

แผงวงจรไฟฟ้า 1,182.1 9.4 7.6 สหรัฐฯ 840.7 -39.9 5.4

น�า้มนัดบิ 1,080.9 -45.0 7.0 มาเลเซยี 775.3 -26.3 5.0

เคมภัีณฑ์ 985.0 -28.0 6.4 ไต้หวนั 756.5 -3.7 4.9

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.ค. 63

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สนิค้าและแหล่งนาํเข้า 5 อนัดับแรก เดือน ก.ค. 63

ส่วนประกอบ (-30.9%) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-0.5%) และ 
เม็ดพลาสติก (-24.0%) ตลาดส่งออกท่ียังขยายตัว คือตลาดสหรัฐฯ (+17.8%) และ 
สวิตเซอร์แลนด์ (+27.6%) ตลาดส่งออกที่หดตัว ได้แก่ จีน (-2.7%) ญี่ปุ่น (-17.5%) และ
ออสเตรเลีย (-10.4%)

การน�าเข้า เดือนกรกฎาคม 2563 การน�าเข้า มีมูลค่า 15,476.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
หดตวัทีร้่อยละ 26.4 สินค้าน�าเข้าท่ีหดตวั ได้แก่ เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-22.0%) 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-32.6%) น�้ามันดิบ (-45.0%) และเคมีภัณฑ์ (-28.0%)  
สินค้าท่ียังขยายตัว ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า (+9.4%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญที่หดตัว ได้แก่  
จีน (-7.7%) ญี่ปุ่น (-40.6%) สหรัฐฯ (-39.9%) มาเลเซีย (-26.3%) และไต้หวัน (-3.7%)

ดลุการค้า เดอืนกรกฎาคม 2563 ดลุการค้าเกนิดลุ มลูค่า 3,343.2 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 

1.0 (YoY) หดตัวน้อยลงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีปัจจัยหลักจากผลของ 
ราคาน�้ามันดิบโลกทยอยปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ประกอบกับความต้องการสินค้า 
จากตลาดต่าง ๆ กลับมาฟ้ืนตัว เนื่องจากหลายประเทศมีการควบคุมสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ดีข้ึน ส่งผลให้หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงในอัตรา
น้อยลงที่ร้อยละ 26.4 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป  
น�้ามันดิบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์
พลาสติก ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ปรับตัว
สูงขึ้นร้อยละ 2.2 และ 0.9 ตามล�าดับ ได้แก่ น�้าตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง 
และแห้ง ซึ่งเป็นไปตามความต้องการบริโภคสินค้าประเภทอาหารที่เพิ่มขึ้น รวมถึง 
ผลของต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมาก

ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ  
2.4 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน�าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง 
เป็นหลัก ลดลงร้อยละ 21.9 ได้แก่ น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน�้ามันส�าเร็จรูป 
เนือ่งจากตลาดราคาน�า้มนัดบิโลกลดลงจากปกีอ่นหนา้ ตามแนวโนม้เศรษฐกิจโลกทีช่ะลอตัว 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ ทองค�า เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ เครื่อง 
ใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคร่ืองประดับอัญมณี ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท�าจากผัก ผลไม้ และกาแฟ  
ชา เครือ่งเทศ และหมวดสนิคา้ทนุ สงูข้ึนรอ้ยละ 1.0 ไดแ้ก่ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ทางวทิยาศาสตร ์
การแพทย์ การทดสอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ

การค้าระหว่างประเทศของไทย : กรกฎาคม 2563 หน่วย (Unit) : 
ล้านเหรยีญสหรฐั (Million USD)

ก.ค. 2563
July 2020

ม.ค. – ก.ค. 2563
Jan-July 2020

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

18,819.5
-11.4 %

133,162.4
-7.7 %

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

15,476.2
-26.4 %

199,118.2
-14.7 %

ดลุการค้า (Trade Balance) +3,343.2 +14,044.2

การส่งออก 
การสง่ออกของไทยเดอืนกรกฎาคม 2563 มีการฟืน้ตัวทีชั่ดเจนขึน้หลงัผา่นจดุ

ต�า่สดุในชว่งเดอืนมถุินายนทีผ่า่นมา สะทอ้นจากมลูคา่การสง่ออกทีห่ดตวันอ้ยลง 
จากเดือนก่อนหน้า และการส่งออกทั้งรายสินค้าและรายตลาดต่างส่งสัญญาณ
ฟื้นตัวที่ดี โดยการส่งออกรายสินค้ายังมีการขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าเดิม 
เช่นเดียวกับเดือนก่อน โดยแบ่งสินค้าได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร  
เช่น ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง น�้ามันปาล์ม ทูน่ากระป๋อง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สด 
แช่เย็นแช่แข็ง และอาหารสัตว์เลี้ยง 2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท�างานที่บ้าน  
(Work from Home) และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน 
เตาอบ ไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า และโซลาร์เซลล์ 3) สินค้า 
ที่เก่ียวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง และ  
4) สินค้าเก็งก�าไรและลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ  
เช่น ทองค�า เป็นต้น ส�าหรับการส่งออกรายตลาด มูลค่าการส่งออกเกือบทุกตลาด 
หดตัวในอัตราที่น้อยลง สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
หลังจากประเทศคู่ค้าหลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 ได ้และมกีารผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน ์ประกอบกบัใช้มาตรการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  
โดยการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2  
ทีร่อ้ยละ 17.8 ขณะทีก่ารสง่ออกไปจนีกลบัมาหดตวัเลก็นอ้ย เนือ่งจากไดร้บัผลกระทบ 
จากการระบาดรอบใหม่ รวมท้ังปัญหาอุทกภัยในแหล่งการผลิตส�าคัญอย่างมณฑลอู่ฮ่ัน

สรุปภาพรวมการส่งออกไทยเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 18,819.5  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 11.4 ขณะที่การส่งออก 7 เดือนแรก  
(มกราคม–กรกฎาคม) หดตัวร้อยละ 7.7

มูลค่าการส่งออกเกือบทุกตลาดส�าคัญหดตัวในอัตราที่น้อยลง สะท้อนว่า 
การส่งออกมีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากประเทศคู่ค้า 
หลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ 
และมกีารผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน ์ประกอบกบัใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ มีดังนี้ 1) การส่งออกไปตลาด
หลกั หดตวัรอ้ยละ 3.3 โดยการส่งออกไปญีปุ่น่ และสหภาพยโุรป (15) หดตวัรอ้ยละ 
17.5 และรอ้ยละ 16.0 ตามล�าดบั ขณะทีก่ารสง่ออกไปสหรฐัฯ ขยายตวัรอ้ยละ 17.8  
2) การสง่ออกไปตลาดศกัยภาพสูง หดตัวร้อยละ 15.9 จากการลดลงของการสง่ออก 
ไปอาเซียน (5) กลุ่มประเทศ CLMV และเอเชียใต้ ร้อยละ 24.6 ร้อยละ 13.2  
และ 38.4 ตามล�าดับ 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)

แนวโน้มและมาตรการส่งเสรมิการส่งออกปี 2563
การส่งออกของไทยคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป  

แม้ภาพรวมการส่งออกจะยังคงหดตัวจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19  
แต่เมือ่พจิารณาการสง่ออกไปยงัตลาดส�าคญั พบวา่สนิคา้ไทยหลายรายการมศีกัยภาพ
ที่จะสามารถผลักดันการส่งออกของไทยให้กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
และอาหาร ซึ่งไทยมีความสามารถในการผลิต รวมทั้งมีความได้เปรียบในด้านความ
ปลอดภัยของอาหารสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ท�าให้สินค้าอาหารของไทยมีโอกาสขยาย
การสง่ออกได้อีกมาก ซึง่ต้องควบคมุคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เพือ่รกัษาความนา่เชือ่ถือ 
นี้ไว้ นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มวิถีนิวนอร์มอล (New Normal) มีแนวโน้มขยายตัว 
ที่ดี เช่น อาหารส�าเร็จรูป อาหารเลี้ยงสัตว์ เครื่องมือแพทย์ ถุงมือยางเพื่อการแพทย์ 
เฟอรน์เิจอรแ์ละสนิคา้อืน่ ๆ  ท่ีใชส้�าหรบัการพกัอาศัย อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ทีต่อ้งใช้เวลาในการฟืน้ตวั การหดตวัของเศรษฐกจิโลก 
ปัญหาการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท  
และราคาน�้ามันที่อยู่ในระดับต�่า ยังเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกในระยะต่อไป

ส�าหรับการส่งเสริมการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2563 กระทรวงพาณิชย์
จะผลักดนัการคา้ผา่นช่องทางพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสข์า้มพรมแดน สูต่ลาดเปา้หมาย
ที่มีศักยภาพ เช่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย กัมพูชา สหรัฐฯ และจัดตั้งร้านค้าท็อปไทย 
(TOP Thai Store) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นน�าของต่างประเทศ และต่อยอด
พัฒนาเว็บไซตไ์ทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) สูก่ารเปน็ตลาดกลางให้บรกิารใน 
รูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (National B2B E-Marketplace) อย่างครบวงจร รองรับ 
ระบบการช�าระเงินอีเพย์เมนท์ เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แพลตฟอร์ม 
การค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้น�าเข้า 
ในต่างประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการค้า 
ให้ผู้ประกอบการไทย และเร่งสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะ 
ก้าวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศในยุคนิวนอร์มอล

สินค้าส่งออกที่ยังขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (+11.9%) และ
ผลิตภัณฑ์ยาง (+13.3%) สินค้าส่งออกท่ีหดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และ 

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ก.ค. 63 ดชัน ีก.ค. 63

ส่งออก 0.0 +0.7 +0.6 -1.0 100.2

น�าเข้า +2.1 +2.0 +2.1 -2.4 91.4

ดชันรีาคาส่งออก-นาํเข้า



ราคาทองค�า
ราคาทองค�าท�าสถิตใิหม่สงูสดุเป็นประวัตกิารณ์ต่อเน่ืองจากเดอืนทีผ่่านมา 

ราคาทองค�าในประเทศเดือนสิงหาคม เฉลี่ยอยู่ที่ 28,973.81 บาท ขยายตัว 
ร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่ราคาทองค�าในตลาดโลก  
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,968.57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.79  
เมือ่เทยีบกบัเดือนก่อน ปัจจยับวกมาจากความวติกกังวลเศรษฐกจิโลกชะลอตวั 
ยาวนาน อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่า ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร ์
ของสหรัฐ-จีนที่รุนแรงขึ้น ปัจจัยลบมาจากความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีน  
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐเริ่มดีขึ้น หลายประเทศเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในตลาดโลกในไตรมาสสามของ 
ปี 2563 จะปรับตัวอยูท่ี ่1,870 - 2,070 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�า้มัน
ราคาน�า้มันดิบเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวสูงข้ึน โดยราคาน�า้มันดิบ WTI 

เฉล่ียอยู่ท่ี 42.36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงข้ึนร้อยละ 3.95 จากเดือนก่อนหน้า 
แต่เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 22.71 โดยราคาน�า้มันดิบ 
ปรับตัวสูงข้ึนตามความต้องการใช้น�า้มันท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีเร่ิม
ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เฮอริเคนลอร่าเคล่ือนตัวข้ึนฝ่ังท่ีรัฐหลุยเซียนาและเท็กซัสในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด 
แม้ว่าจะไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงต่ออุตสาหกรรมน�า้มันในสหรัฐฯ มากนัก 
ประกอบกับความกังวลเก่ียวกับการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกสอง ส่งผลให้ 
ราคาน�้ามันดิบโดยรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึนแต่ยังไม่สูงมาก ส�าหรับราคาน�้ามันแก๊ส 
โซฮอลล์ในเดือนน้ีอยู่ท่ี 20.24 บาท/ลิตร สูงข้ึนร้อยละ 0.50 จากเดือนก่อนหน้า 
ราคาน�า้มันดีเซล อยู่ท่ี 22.15 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 0.76 จากเดือนก่อนหน้า 

อัตราแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทเดือนสิงหาคม 2563 เฉล่ียอยู่ท่ี 31.22 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ  

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อ่อนค่าลงร้อยละ 1.46 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
แข็งค่าข้ึนร้อยละ 0.64 โดยสาเหตุการแข็งค่าของเงินบาทในเดือนน้ีมาจาก 
ปัจจัยหลัก คือ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการประกาศตัวเลข GDP 
ไตรมาส 2/2563 ของสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 32.9 ซ่ึงเป็นการหดตัวรุนแรงมากสุด 
ในรอบกว่า 70 ปี ประกอบกับตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนมากกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ รวมท้ังความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ 
และประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน นอกจากน้ีธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) ประกาศปรับเปล่ียนแนวทางการก�าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ ท�าให้มีแรงขาย
ดอลลาร์สหรัฐออกมาในระยะส้ัน ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

จากเดือนก่อน เดิมราคา 1,385.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,442.50 บาท/100 กิโลกรัม  
ขณะท่ีข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 3,015.00 บาท/100 กิโลกรัม  
เป็น 2,947.50 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยมาตรการ 
ผ่อนคลายในกลุ่มร้านอาหารและการลดลงของสต็อกข้าวของผู้ประกอบการ 
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาปรับตัวสูงข้ึน

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉล่ีย  

ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนสิงหาคม 2563 เฉล่ียอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 
54.03 บาท และ 42.20 บาท ตามล�าดับ ราคายางปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 12.40 และ 5.61 ราคายางปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามปริมาณยาง 
ท่ีเข้าสู่ตลาดลดลง เน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีฝนตกชุกต่อเน่ือง 
ประกอบกับปัจจัยหนุนจากมาตรการภาครัฐและแนวโน้มความต้องการใช้ยาง
ภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน
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ทีม่า : CEIC

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดือน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

Commodities  &  FX
สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร

สงิหาคม 2563

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

ข้าว : (Baht/100Kg)       
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,385.00 1,442.50 4.15    1,176.43 1,442.50 22.62
ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,015.00 2,947.50 -2.24    3,337.38 2,947.50 -11.68
ยางพารา : (Baht/Kg)       
แผ่นรมควนั ชัน้ 3 (f.o.b) 48.07 54.03 12.40         46.64 54.03 -15.84
ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 39.96 42.20 5.61         41.36 42.20 -2.03
ทองค�า       
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,843.31 1,968.57 6.79    1,498.80 1,968.57 31.34
ไทย (THB/Baht) 27,245.65 28,973.81 6.34  21,720.45 28,973.81 33.39
น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       
WTI 40.75 42.36 3.95        54.81 42.36 -22.71
อตัราแลกเปลีย่น       
THB/USD 31.42 31.22 -0.64                30.77 31.22 1.46
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. แนวโน้ม Eat at Home ถือเป็นโอกาสทางการตลาดของสินค้า 

กลุม่อาหารพรอ้มปรงุหรอือาหารส�าเรจ็รปู รวมถงึอปุกรณแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 
ในครัว อาทิ เตาอบ เตาไมโครเวฟ เครื่องปิ้งย่าง เป็นต้น ส�าหรับปี 2563 
เตาไมโครเวฟซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนท่ีได้รับความนิยมอย่าง 
แพร่หลายในอินเดียมีการน�าเข้าจากจีนมากเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 33.74  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีการน�าเข้าจากไทยมีมูลค่า 2.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ทั้งนี้ คาดว่าอินเดียจะน�าเข้าจากจีนน้อยลงหลังมีเหตุการณ์กระทบกระทั่ง
กันที่ชายแดนสองประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีการตอบโต้
ด้วยการลด/ยกเลิกการใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน จึงถือเป็นโอกาสของ 
ผู้ผลิตและส่งออกไมโครเวฟ อุปกรณ์ในการปรุงหรืออุ่นอาหารอ่ืนๆ รวมถึง 
อาหารกึ่งส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปของไทย

2. แพลตฟอร์มอาหารออนไลน์ก�าลังได้รับความนิยม 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 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก

3. สิ่งที่ผู้ส่งออกไม่ควรมองข้ามก็คือ รสนิยมของผู้บริโภคอินเดีย  
ควรเป็นอาหารที่มีรสชาติใกล้เคียงกับอาหารอินเดีย เช่น ฉู่ฉ่ีปลา แกงไก่  
และมัสมั่น ส่วนของหวานก็ควรเป็นขนมที่มีรสชาติหวานจัด เช่น ฝอยทอง 
ทองหยิบ และทองหยอด ส�าหรับแพลตฟอร์ม Seafood Online ก็ก�าลังเป็น
ที่นิยมเช่นกันใน 20 หัวเมืองหลักของอินเดีย จึงเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตและ
ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารของไทยในการเจาะตลาดอินเดียในช่วงเวลานี้ และ
หากเป็นไปได้ก็อาจพิจารณาเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในอินเดียเนื่องจากอินเดีย
เป็นแหล่งอาหารทะเลใหญ่ติดอันดับโลก อีกทั้งผลไม้ไทย เช่น แก้วมังกร  
น�้ามะพร้าว และล�าไย ก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน

“อินเดีย” ถือเป็นหน่ึงในตลาดการค้าออนไลน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยในปี 2560 
มีมูลค่าตลาด 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ1 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 35ต่อปี และคาดว่า 
ในปี 2563 จะสามารถขยายตัวได้ถึง 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ในช่วงของ 
การแพรร่ะบาด COVID-19 พบว่า การจ�าหน่ายอาหารออนไลน์มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้
ถึง 300% จากชว่งเวลาปกต ิจงึท�าให้อนิเดยีเป็นตลาดอาหารออนไลนท์ีน่า่จบัตามอง

COVID-19 ดันตลาดอาหารออนไลน์โตแบบก้าวกระโดด สถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ในอินเดียยังคงน่าเป็นห่วงด้วยยอดผู้ติดเช้ือพุ่งทะยานถึง 3 ล้านคน  
สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และมีแนวโน้มที่จะแซงหน้าบราซิลขึ้นเป็นอันดับสองในอนาคต
อันใกล้ โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 5.6 หมื่นคน ส่งผลให้ชาวภารตะเกิดความกังวลต่อการติดเชื้อ 

COVID-19 ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ท�าให้ชาวอินเดีย
หันไปเลือกส่ังซื้ออาหารออนไลน์แทนการรับประทานที่

ร้านมากขึ้น ซ่ึงอาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook)  
เป็นตัวเลือกหน่ึงท่ีโดนใจชาวอินเดียในปัจจุบัน โดยมี 
ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในช่วงเดือน
มีนาคม - มิถุนายนที่ผ่านมา แบรนด์จ�าหน่ายอาหาร
บรรจุห่อ iD Fresh Food มียอดขายแป้งพาราธา 
(Paratha) สูงข้ึนกว่า 60% เมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อนหน้า ส่วนยอดขายแป้งอิดลี (Idli) และชีสปะนีร์ 
(Paneer) เพิ่มข้ึนราว 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีที่แล้ว ในขณะที่แบรนด์ Licious ผู้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ 
และอาหารทะเล พบว่าสเปรดที่ท�าจากเนื้อสัตว์มียอดขาย 

เพิ่มขึ้นกว่า 300% ส่วนเคบับพร้อมปรุง (แซนวิชอาหรับ) เนื้อหมัก และอาหารทะเล  
มียอดขายเพ่ิมข้ึน 2 เท่า หรือแม้แต่ Amul ก็พบว่าของหวานอินเดียบรรจุห่อ อาทิราสมาลัย 
(Rasmalai) ก็มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
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อาหารออนไลน์ : นิวนอร์มอลอินเดีย

Eat at Home: New Normal อนิเดยี ปัจจุบันตลาดอาหารพรอ้มปรุงอนิเดียมีมูลค่ากว่า  
2.1 หม่ืนล้านรูปี และคาดว่าภายในปี 2567 จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 4.8 หม่ืนล้านรูปี  
โดยสดัสว่นอาหารแชแ่ขง็ตอ่อาหารไมแ่ชแ่ข็งคาดวา่จะเพิม่ข้ึนเป็น 70:30 ในป ี2567 ท้ังนี ้
ผลการส�ารวจโดย Dine-out แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีร้านอาหาร (Restaurant Tech) 
พบว่าในยุคหลัง COVID-19 ผู้บริโภคอินเดียจาก 20 เมืองใหญ่ (เช่น นิวเดลี มุมไบ และ
เจนไน) จ�านวน 23% ต้องการที่จะสั่งอาหารออนไลน์ต่อไป และอีก 77% ยังต้องการ 
รับประทานอาหารนอกบ้านเช่นเดิม ในขณะท่ีผลส�ารวจด้านการบริหารจัดการในร้าน
อาหารพบว่า กว่า 81% ต้องการให้มีเมนูดิจิทัลในร้านอาหาร และ 96% ต้องการให้ 
มีระบบการจองโต๊ะท่ีดีขึ้น แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวอินเดียยังไม่ค่อย 
พึงพอใจต่อการรับประทานอาหารที่ร้านเนื่องจากความกังวลด้านความสะอาดและ 
ระบบการบริหารจัดการภายในร้าน ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดีย 
มีแนวโน้มที่จะนิยมปรุงอาหารทานเองที่บ้านหรือสั่งอาหารมาทานที่บ้านมากขึ้น 

ภาพประกอบ: www.projectdeepdive.org/


