
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) ได้ศึกษาอุตสาหกรรมส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริง 
ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่คนไทยอย่างแท้จริงมาก
ที่สุด บ่งชี้จากสัดส่วนของมูลค่าส่งออกที่มาจากบริษัทของคนไทยต่อมูลค่าส่งออกทั้งหมดของอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มที่สูงถึงร้อยละ 73 อีกทั้งมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากถึงร้อยละ 81 ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้กว่า 20,505 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 8 เดือนแรกของปี 2564
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่า 14,047 ล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มดำวเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช อาหารสัตว์ เครื่องปรุงรส และสินค้าอาหารจ าพวกเส้น กลุ่มสินค้ำ
เติบโต ซึ่งการส่งออกมีอัตราขยายตัวดี แต่ยังมีส่วนแบ่งตลาดน้อย อาทิ เนื้อสัตว์และอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ 
เครื่องดื่ม นมและผลิตภัณฑ์จากนม อาหารปรุงแต่ง ขนมปังและเบเกอรี่ และสิ่งปรุงแต่ง ขนมท าจากน้ าตาล และไอศกรีม
ขณะเดียวกัน มีบำงกลุ่มสินค้ำที่พบว่ำกำรส่งออกของสินค้ำไทยมีอัตรำขยำยตัวลดลง หรือมีอัตราหดตัว ได้แก่ สินค้า
ผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สินค้าน้ าตาล และสินค้าชา ซึ่งผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องลงทุนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยบางสินค้า
อาจมีการอ่ิมตัวในตลาดเดิม จ าเป็นต้องขยายตลาดใหม่ๆ ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตของการน าเข้า และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

สนค. ชี้อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มเป็นอุตสำหกรรมส่งออก
ที่สร้ำงรำยได้ให้แก่คนไทยมำกที่สุด

ทิศทำงข่ำวพำณิชย์ 
รำยสัปดำห์

ไทยเฮ ออสเตรเลียประกำศยุติกำรเก็บ AD สินค้ำสับปะรดกระป๋อง และสินค้ำกระจกโฟลตใสจำกไทย

อ่ำนข่ำวต้นฉบับได้ที่ : ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลำคม 2564

ส ำหรับสินค้ำสับปะรดกระป๋อง ออสเตรเลียได้ประกาศผลให้ยุติการใช้มาตรการกับสินค้าทั้งจากไทยและ
ฟิลิปปินส์ เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในออสเตรเลียไม่ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่น าเข้าจากไทยและฟิลิปปินส์แล้ว

อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศเปิดเผยว่ำ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 หน่วยงานไต่สวนของออสเตรเลียได้ประกาศผลการทบทวนการใช้
มาตรการ AD กับสินค้าสับปะรดกระป๋องและสินค้ากระจกโฟลตใสจากไทย โดยทั้งสองกรณีมีผลให้ยุติการใช้มาตรการกับไทย

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2561 - ปัจจุบัน ออสเตรเลียน าเข้าสับปะรดกระป๋องทั้งสองประเภทจากไทย มีมูลค่าประมาณ 
9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าการน าเข้ารวมของออสเตรเลียประมาณ 23-29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในเดือน ม.ค.-ส.ค. 64
ไทยมีส่วนแบ่งการน าเข้าเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 36 ของการน าเข้าสินค้าสับปะรดกระป๋องของออสเตรเลียทั้งหมด
ส ำหรับสินค้ำกระจกโฟลตใส ออสเตรเลียได้ประกาศผลให้ยุติการใช้มาตรการกับสินค้าจากไทยและจีน เนื่องจากไม่มีเหตุ
ใหเ้ชื่อว่าไทยจะทุ่มตลาดอีก แต่ยังใช้มาตรการกับสินค้าจากอินโดนีเซีย ไทยจึงมีความได้เปรียบในการส่งออก โดยในเดือน 
ม.ค. - ส.ค. 64 ไทยมีส่วนแบ่งการน าเข้าคิดเป็นร้อยละ 6 ของการน าเข้าสินค้ากระจกโฟลตของออสเตรเลียทั้งหมด 

การประกาศยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าไทยจึงนับว่าเป็นผลดีต่อผู้ส่งออกสินค้า
สับปะรดกระป๋องและสินค้ากระจกโฟลตใส จากนี้ต่อไปขอให้ผู้ส่งออกไทยพึงระวังในการก าหนดราคาส่งออก 
เนื่องจากหากส่งออกด้วยราคาทุ่มตลาด ออสเตรเลียก็อาจฟ้องเพ่ือใช้มาตรการตอบโต้อีกครั้ง
อ่ำนข่ำวต้นฉบับได้ที่ : กรมการค้าต่างประเทศ วันที่ 25 ตุลาคม 2564



ทุก ๆ ปีอำหำรประมำณ 80 ล้ำนตันถูกทิ้งในสหภำพยุโรป ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 5 ของการผลิตทั้งหมด 
นั่นหมายความว่าพลเมืองของสหภาพยุโรปทิ้งอาหารโดยเฉลี่ยถึง 170 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งหากลดปริมาณนี้ลงได้ ราคาอาหาร 
ก็จะถูกลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการคลายความกดดันด้านการผลิตต่อภาคการเกษตรด้วย
แนวทำงหนึ่งที่เป็นไปได้ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวคือ การปรับเปลี่ยนข้อบังคับฉลากอาหาร ซึ่งปัจจุบันอาหารส่วนใหญ่ 
มีการระบุวันที่ควรบริโภคก่อน (BB) และบางประเภทก าหนดวันหมดอายุ (Exp.) หรือบางชนิดไม่มีวันที่เลย คณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปได้ร่างข้อเสนอหลายฉบับว่าข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ซึ่งในไม่ช้าจะเริ่มต้นกระบวนการ
ปรึกษาหารือสาธารณะ สิ่งใดที่มีผลบังคับใช้จนถึงขณะนี้ในสหภำพยุโรป? สินค้าอาหารส่วนใหญ่มีการระบุวันที่ควร
บริโภคก่อน) ไว้บนบรรจุภัณฑ์  / สินค้าเน่าเสียง่ายมีวันหมดอายุ / ไม่มีการระบุวันที่ส าหรับอาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจ าหน่ายอาหารจะได้รับ การแก้ไขโดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ "From Farm to Fork" ในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า 
คณะกรรมำธิกำรสหภำพยุโรปก ำลังอภิปรำยข้อเสนอต่อไปนี้ : 1. ยกเลิกวันที่ควรบริโภคก่อนส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
การเก็บรักษานาน เช่น พาสต้า ข้าว กาแฟ และชา 2. วันที่ควรบริโภคก่อนส าหรับอาหารประเภทอ่ืน ๆ จะถูกยกเลิกด้วย 
คงไว้แต่วันหมดอายุ ส าหรับสินค้าเน่าเสียง่าย เช่น ปลา เนื้อสัตว์หรือสลัด 3. ข้อมูลจะถูกน าเสนอในลักษณะ
ที่แตกต่างออกไป "ควรบริโภคก่อนวันที"่ และ "หมดอายุวันที่" อาจถูกแทนที่ด้วยค าอ่ืนหรืออาจเสริมด้วย
สัญลักษณ์หรือข้อมูลอื่น ๆ เช่น ตัวอย่างในภาษา ภาษาอังกฤษ " best before, often good after "
อ่ำนข่ำวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค กองบริหารการพาณิชยภ์ูมภิาค 

จ ำนวนประชำกรทั้งหมดของไต้หวันลดลงเป็นครั้งแรกในปี2020 เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดต่ าลง ในขณะที่
จ านวนคนเลี้ยงสุนัขและแมว หรือในภาษาจีนเรียกว่า “毛小孩 (เหมาเสี่ยวหาย)” ซึ่งแปลว่า “ลูกรักที่ มีขน” เพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยสถิติล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย. 64 มีจ านวนประชากรเด็กแรกเกิดประมาณ 112,000 คน 
ในขณะที่ประชากร “ลูกรักที่มีขน” ที่เกิดใหม่มีถึง 161,000 ตัว เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2
คนรุ่นใหม่จ ำนวนมำกเลือกที่จะใช้ชีวิตโสด หรือไม่ก็ใช้ชีวิตคู่แต่เลือกที่จะไม่มีลูก และเลี้ยง “ลูกรักที่มีขน” เป็นเพ่ือน
คู่ใจแทนไม่ต่างจากการมีลูกจริงๆ นับว่าเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลของสินค้าและบริการ ตั้งแต่อาหารสัตว์
เลี้ยง อุปกรณ์สัตว์ เลี้ยง ธุรกิจอาบน้ า ตัดขนสุนัขแมว (grooming) ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง โรงแรมส าหรับสัตว์ 
โรงพยาบาลสัตว์โรงเรียนอนุบาลสัตว์เลี้ยง ธุรกิจประกันสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ควำมคิดเห็น สคต. : ไต้หวันน าเข้าสินค้าอาหารส าหรับสุนัขและแมวจากประเทศไทย
เป็นอันดับ 1 มีมูลค่าการน าเข้าสูงถึง 60-70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี กระแสความนิยม
เลี้ยงสัตว์ที่ เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในไต้หวัน ท าให้ตลาดสินค้า สัตว์เลี้ยงยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก อาหารสัตว์
ระดับพรีเมียม อาทิ อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีทั้งเนื้อสัตว์และผัก อาหารสัตว์ออร์แกนิก grain- free อาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงที่มี
ความเสี่ยงในเรื่องภูมิแพ้มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิม มากขึ้น การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า ใช้นวัตกรรมในการผลิต 
สร้างความแตกต่าง สนองความ ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการสินค้าที่ดีต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง นับเป็นสิ่ง
ส าคัญเนื่องจากสัตว์เลี้ยง มีบทบาทในชีวิตของชาวไต้หวันมากขึ้น และกลายเป็นสมาชิกที่ส าคัญในครอบครัว การเลือกซื้อ
สินค้าส าหรับ สัตว์เลี้ยงจึงมีความใกล้เคียงกับสินค้าส าหรับคนมากยิ่งขึ้น

ประชำกร “ลูกรักที่มีขน” สูงแซงประชำกรเด็กแรกเกิดของไต้หวันไปแล้ว !

"Best before date" อำจหำยไปจำกซุปเปอร์มำร์เก็ตในสหภำพยุโรป

อ่ำนข่ำวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 29 ตุลาคม 2564


