
         ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ทํางานอย่างหนักในการผลักดันสินค้าที่มีโอกาสเติบโตสูงในทุกช่องทาง 
อํานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน แก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีกระทบต่อการส่งออก ทํางานบูรณาการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ผลักดันนโยบายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วง 8 เดือนแรก
ของปี 2564 สินค้าในกลุ่มเติบโตที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันและมีทิศทางเติบโตสอดคล้องกับความต้องการของโลก
ขยายตัวได้ดี อาทิ เครื่องจักรและส่วนประกอบ (+18.8%) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (+39.3%) 
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก (+33.4%) ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง (+61.7%) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (+30.6%) 
อาหารปรุงแต่ง (+4.9%) เครื่องสําอางและเอสเซนเชียลออยล์ (+2.1%) อาหารสัตว์ (+19.4%) 
ของปรุงแต่งจากธัญพืช (+3.7%) ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช (+38.0%) เป็นต้น

ทิศทางข่าวพาณิชย์ 
รายสัปดาห์

สนค. วิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกสินค้าของไทย พร้อมเสนอแนะกลยุทธ์การค้า

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

            สนค. ได้วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตเทียบกับตลาดโลก เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์ต่อการส่งออก
ในสินค้า 4 กลุ่มที่กําลังเผชิญกับสถานการณ์ทางการค้าที่แตกต่างกัน ดังน้ี
           1) กลุ่มเติบโต (โลกขยายตัว และไทยขยายตัว) ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีเคร่ืองประดับและทองคํา พลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติก เน้ือสัตว์ปรุงแต่ง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อาหารปรุงแต่ง ผักและผลไม้ปรุงแต่ง 
เครื่องสําอางและเอสเซนเชียลออยล์ เป็นต้น เป็นกลุ่มที่ไทยควรยกระดับความสามารถในการแข่งขันส่วนใหญ่
เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ไทยได้เปรียบด้านแหล่งวัตถุดิบ ทักษะแรงงาน และตลาดขยายตัวดี
           2) กลุ่มสวนกระแส (โลกหดตัว แต่ไทยขยายตัว) ได้แก่ อากาศยาน ยานอวกาศและส่วนประกอบ 
นาฬิกา ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ปุ๋ย ดีบุกและของที่ทําด้วยดีบุก รถไฟหรือรถรางและส่วนประกอบ
เย่ือไม้ ยาสูบ เป็นต้น เป็นสินค้าที่เติบโตท่ามกลางความเสี่ยง การขยายตัวของไทยในสินค้ากลุ่มนี้อาจจะ
ไม่ย่ังยืน เนื่องจากทิศทางความต้องการในตลาดโลกชะลอลง
          3) กลุ่มเสียโอกาส (โลกขยายตัว แต่ไทยหดตัว) ได้แก่ ธัญพืช เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จาก
เหล็ก นํ้าตาล ผักและผลไม้ปรุงแต่ง ปลาและสัตว์นํ้า พืชผักที่บริโภคได้ เป็นต้น เป็นสินค้ากลุ่มที่ท้าทาย   
ที่ไทยควรจะปรับกลยุทธ์เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันเข้าสู่
ตลาดที่มีโอกาสเติบโต
          4) กลุ่มเฝ้าระวัง (โลกหดตัว และไทยหดตัว) ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องแต่งกายถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต์ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยนํ้า เส้นใยสั้นประดิษฐ์ เกลือ รองเท้า หนังดิบ (นอกจาก
หนังเฟอร์) และหนังฟอก เป็นต้น เป็นกลุ่มที่การค้าในตลาดโลกชะลอลงกว่าในอดีต จากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการค้าโลกที่สําคัญ อาทิ การดิสรัปช่ันของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก 
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน กระแสเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น จึงควรติดตามสถานการณ์และวาง
แนวทางปรับตัว โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูง เพื่อลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้ภาคการส่งออก

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที ่: สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

        ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยผลการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออก
ของไทยรายสนิค้า โดยวิเคราะห์ผ่านดัชนีความได้เปรยีบโดยเปรียบเทียบ (Reveal Comparative Advantage Index - RCA)
ร่วมกับอัตราการขยายตัวของการส่งออกของโลกและของไทย พบว่า ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความสามารถในการส่งออก
ของสินค้าไทยในตลาดโลก ได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันระหว่างประเทศที่รุนแรงทําให้การค้าชะลอตัว อย่างไรก็ดี ในช่วง
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่หลังโควิด-19 เริ่มเห็นโอกาสในบางสินค้าของไทยท่ีเติบโตมากขึ้น เข้ามาทดแทนสินค้าเดิมที่ไทย   
มีความสามารถในการแข่งขันลดลง



รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 

         ชาวไต้หวันบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชนชาติอ่ืน ๆ ในเอเชีย ในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองไต้หวัน  
ได้มีการวางรากฐานการทํานาเพาะปลูกข้าวเมล็ดสั้น (Japonica) ซึ่งยังคงมีการปลูกข้าวดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน       
เป็นสาเหตุให้ชาวไต้หวันนิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้นมากกว่าเมล็ดยาว มูลค่าตลาดสินค้าข้าวในไต้หวันประมาณ 44,000 ล้านบาท 
ซึ่งตามสถิติกรมธัญญาหารและการเกษตรของไต้หวันชี้ว่า ชาวไต้หวันบริโภคข้าวประมาณ 45 กิโลกรัมต่อคนต่อปี     
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวของไต้หวันลดลงร้อยละ 25 เน่ืองจากไต้หวันเข้าเป็นสมาชิก WTO ในปี 2002 
ต้องเปิดตลาดนําเข้าข้าวจากต่างประเทศ จึงต้องลดปริมาณการผลิตในประเทศประกอบกับความนิยมในการรับประทาน
ข้าวของประชาชนลดลง และหันไปรับประทานอาหารประเภทอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น ขนมปัง หมี่ เก๊ียวต้ม หรือสปาเก็ตต้ี 

ความนิยมอาหารไทยทําให้ตลาดข้าวไทยในไต้หวันยังมีแนวโน้มสดใส

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ข้อคิดเห็นของ สคต. : คนไต้หวันยังคงคุ้นเคยกับการบริโภคข้าวเมล็ดสั้นมากกว่า โดยเฉพาะหากต้องทําการหุงต้มเอง
เพ่ือรับประทานในบ้าน แต่จากการที่ผู้บริโภคไต้หวันช่ืนชอบอาหารไทยเป็นอย่างมาก จนส่งผลให้มีร้านอาหารไทยใน
ไต้หวันเป็นจํานวนมากกว่า 1,000 แห่ง และมีเชนร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจนสามารถเข้าระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของไต้หวันได้ คือร้าน Thai Town ซึ่งมีสาขามากกว่า 100 แห่งทั่วไต้หวัน ทําให้ร้านอาหารไทยถือเป็น
ช่องทางสําคัญในการจําหน่ายข้าวไทย ดังน้ัน การสร้างความร่วมมือกับร้านอาหารไทยเหล่าน้ีในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจําหน่ายข้าวไทยในไต้หวันจึงถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งที่ผ่านมา สคต. ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)    
ก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจําหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราเครื่องหมาย THAI SELECT 
(ปัจจุบันมี 53 แห่งทั่วไต้หวัน) และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าร่วมกับไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ 
เช่น RT-Mart คาร์ฟู เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นการรับรู้และขยายตลาดข้าวไทยอย่างสมํ่าเสมอ
          นอกจากน้ี ผู้ส่งออกไทยควรหันมาพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้น เช่น ข้าวสําหรับผู้สูงอายุ 
ข้าวเพ่ือสุขภาพ หรือข้าวออร์แกนิค เป็นต้น รวมท้ังเน้นการทําตลาดและประชาสัมพันธ์แบรนด์ของตัวเองให้มากขึ้น 
เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว

โดยในปี 2020 ไต้หวันนําเข้าข้าวจากทั่วโลกมูลค่ารวม 69.96 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 5.17 คิดเป็นปริมาณรวม 104,858 เมตริกตัน ลดลงร้อยละ 8.90 แหล่ง
นําเข้า สําคัญคือ สหรัฐฯ ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่น โดยเป็นการนําเข้าจากไทยมูลค่า 
16.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.18 ด้วยปริมาณ 22,306 เมตริกตัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.78 สําหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2021 การนําเข้าจากไทยคิด
เป็นมูลค่า 14.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.41 โดยมีปริมาณ 21,576 
เมตริกตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.51 
สําหรับชาวไทยที่จําหน่ายข้าวในไต้หวัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวที่ใช้แบรนด์เนมของผู้นําเข้า
ไต้หวัน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้นําเข้าจะซื้อจากไทยในรูปของข้าวเปลือกและทําการสีในไต้หวัน 
จากน้ันจะบรรจุถุงเพ่ือจําหน่าย มีส่วนน้อยที่ส่งออกจากไทยในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
แบรนด์ของไทย โดยราคาจําหน่ายบนแพลตฟอร์ม E-commerceและซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ขนาดบรรจุถุงระหว่าง 0.6 – 5 กิโลกรัม ราคาประมาณ 73-175 บาท 


