เอลนีโญ & ลานีญา 2562.....โอกาสของอุตสาหกรรมใด
ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยเผชิญฝนตกหนักติดต่อกันเกือบทุกพื้นที่ เนื่องจากได้รับอิทธิพลของ
ลมมรสุมและพายุโหมซัดกระหน่่า เป็นผลให้เกิดน้่าป่าไหลหลาก น้่าท่วมฉับพลันบางท้องที่ โดยประเทศแถบเอเชีย เช่น
ไทย สปป.ลาว และฟิลิปปินส์ ต่างประสบสถานการณ์คล้ายคลึงกัน ขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งกลับมีสภาพอากาศแตกต่างกัน
แบบสุดขั้ว ทั้งภัยแล้งยาวนานในอาร์เจนติน่า ภาวะอากาศร้อนจัดจนลุกลามเป็น ไฟป่าทางตะวันตกและตอนเหนือของ
สหรัฐฯ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดสภาพอากาศ 2 ซีกโลก ระหว่างมหาสมุทรแปซิกฟิกตะวันออกและตะวันตกถึงแตกต่าง
กันในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “เอลนีโญและลานีญา” และเมื่อผนวกกับภาวะ
โลกร้อนในปัจจุบัน อันเป็นปัจจัยหนุนส่าคัญที่ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนและทวีความรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม เอลนีโญและลานีญาอาจไม่ใช่สาเหตุหลักของภัยธรรมชาติทุกครั้ง แต่การทราบถึงความสัมพันธ์ของ
เอลนีโญและลานีญาเบื้องต้น ย่อมช่วยเพิ่มศักยภาพในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากทุก
ภาคส่วนล้วนเป็นฟันเฟืองที่ช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ขยายฐานการตลาด และปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันในตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงได้

เอลนีโญ & ลานีญา เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เอลนีโ ญและลานีญาเป็น ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่า งอุณหภูมิผ ิว น้่าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก กับ การหมุนเวียนของ
กระแสลมที่ผันแปรตามระบบอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เรียกกระแสลมนี้ว่า ลมค้า หรือ Trade Wind โดยค่า
ความกดอากาศบริเวณซีกโลกใต้ เป็นตัวแปรบ่งชี้ว่าลมค้าจะพัดพาไปทิศทางใดและมีก่าลังแรงลมตามค่าความกดอากาศที่
แตกต่างกัน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ หรือ El Niño–Southern Oscillation
(ENSO)” ซึ่งกระแสลมค้าจะพัดพาผิวหน้าน้่าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตามไปด้วย ก่อให้เกิดสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
สภาวะเป็นกลาง (Neutral)
ในสภาวะปกติ เ หนื อ
น่า นน้่ า มหาสมุท รเขตศูน ย์
สูตรหรือแปซิฟิกเขตร้อน มักมี
ลมค้า จากตะวันออกพัดพาผิ ว
น้่ าทะเลฝั่ งตะวัน ออกที่ป กติ มี
อุณหภูมิสูงไปบริเวณตอนกลาง
และตะวั น ตกของมหาสมุ ท ร
ส่งผลให้ผิวน้่าทะเลฝั่งตะวันตก
อุ่นขึ้น ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : สภาวะเป็นกลาง (Neutral) หรือ สภาวะปกติ ของมหาสมุทรแปซิฟกิ

“ENSO เป็นค่าที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้่าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรและ
ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ จึงหมายความร่วมทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา”
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ภาพที่ 2 : La Niña ฝั่งแปซิฟิกตะวันตก - El Niño ฝั่งแปซิฟิกตะวันออก

ภาพที่ 3 : El Niño ฝั่งแปซิฟิกตะวันตก - La Niña ฝั่งแปซิฟิกตะวันออก

ภาพที่ 1 สภาวะปกติ กับ ภาพที่ 2 ที่เกิดลานีญาฝั่งแปซิฟิกตะวันตก จะสังเกตได้ว่า ลมค้าจากฝั่งตะวันออกพัดพา
ผิวน้่ าอุ่น มาฝั่ งตะวันตกคล้ ายคลึ งกัน เพียงแต่ลานีญาจะก่อตัวขึ้น เมื่อลมค้ามีก่าลั งแรงและพัดพาผิ วน้่าอุ่นมาสะสมฝั่ ง
ตะวันตกมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดความชุ่มชื้น ฝนตก บริเวณทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาจ
ครอบคลุมไปทั่วทั้งเอเชีย ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อีกขั้วโลกหนึ่งของภาพที่ 2 ตามแนวฝั่งแปซิฟิกตะวันออก จะเกิดเอลนีโญ
หรือความร้อนแล้งในทวีปอเมริกาใต้ อาทิ เปรู เอกวาดอร์ รวมทั้งทวีปอเมริกาเหนือทางตอนใต้และตะวันตก เนื่องจากความ
เย็นของมวลน้่าชั้นล่างมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ซึ่งมีอุณหภูมิต่ายกตัวขึ้นมาทดแทนผิวหน้าน้่าทะเลที่ถูกพัดพาไปฝั่ง
ตะวันตก โดยสภาวะดังกล่าวจะเกิดหมุนเวียนสลับกัน ดังภาพที่ 2 และ 3
สภาวะลานีญา (La Niña)

La Niña

เมื่อผิว น้่า ทะเลที่มีอุณหภูมิสูง ถูก
สะสมปริมาณมาก ไอความร้อนจาก
กระแสน้่าอุ่นจะถูกสะสมเพิ่มขึ้น ก่อ
ตัว เป็น ไอน้่ า ลอยตัว ขึ ้น ไปบนชั ้น
บรรยากาศ กลั่นตัวเป็นเมฆฝน

ลานีญา หมายถึง สภาวะฝนตกชุก น้่ามาก

สภาวะเอลนีโญ (El Niño)
อิทธิพลจากความเย็นแห้งของน้่า
ทะเลที่ยกตัวขึ้นมาแทนที่ผิวน้่าอุ่น
ส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เกิดภัย
El Niño แล้ง ฤดูหนาวอุ่นกว่าปกติ หรือเป็น
ปัจจัยให้ภัยหนาวยาวนานขึ้น
เอลนีโญ หมายถึง สภาวะร้อน แห้งแล้ง

ปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน ซึ่งสถิติที่ผ่านมาพบว่ามักเกิดขึ้น
ทุก ๆ 2-3 ปี และการเกิดปรากฏการณ์แต่ละครั้งนานประมาณ 9-12 เดือน หรืออาจสั้นกว่านั้น
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แนวโน้มสภาพอากาศ ปี 2562
1

2

สภาพอากาศโลก WMO และ NOAA คาดการณ์ว่าสภาวะเอลนีโญมีโอกาสเกิดขึ้นสูงถึง 75-80% ระหว่าง

เดือนธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 และมีความเป็นไปได้ถึง 60% ที่สภาวะร้อน แห้งแล้ง จะก่อตัว ไปจนถึงเดือน
เมษายน 2562 ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูง ขึ้นเกือบทุกภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และ
ชายฝั่ งอเมริ กาใต้ เป็ น ต้น โดยผลพยากรณ์คาดว่า บริเวณอเมริกากลาง แคริบเบียน บางส่ วนของเอเชียใต้ และเอเชี ย
ตะวันออกอาจมีฝนตกน้อยลงกว่าปกติ ตรงกันข้ามบริเวณที่อาจมีฝนตกมากกว่าปกติ เช่น บางส่วนของอเมริกาเหนือตอนใต้
และบางพื้นทีใ่ นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็นต้น
สภาพอากาศประเทศไทย ส่ านักงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ย ร่ วมกั บคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย คาดการณ์ว่าไทยอาจเผชิญกับเอลนีโญหรือภาวะแล้งระดับปานกลาง ประมาณ 3-6 เดือน สอดคล้ องกับ
นักวิจัยจากศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดว่าภัยแล้งอาจเกิดขึ้นทางเหนือของประเทศ รวมทั้งอุณหภูมิผิวน้่าทะเลมี
แนวโน้มสูงขึ้นทั้งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรและมีโอกาสพัฒนาไปเป็นพายุหมุนเขตร้อนต่อไป

โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2562
เมื่อศึกษาสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วงที่เกิด สภาวะเอลนีโญและลานีญาที่ผ่านมา พบว่า สินค้าที่
สภาพอากาศเข้ามามีบทบาทส่าคัญต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ไทยประสบสภาวะลานีญา และ
กรณีที่ 2 ไทยประสบสภาวะเอลนีโญ
กรณีที่ 1 ไทยประสบสภาวะลานีญา
หากย้อนไป ปี 2554 ทีไ่ ทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับลานีญาหรือมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่ง
กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่โ รงงานตั้งอยู่ในพื้นที่น้่าท่วมขังเป็นเวลานาน มีเพียง
อุตสาหกรรมเกษตรบางรายการที่ได้รับ อานิสงส์จากต้นทุนวัตถุดิบเกษตรที่ระดับราคายังไม่ปรับเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากมี
ผลผลิตเกษตรในตลาดปริมาณมากตามสภาพอากาศที่อุดมสมบูรณ์ ตรงกันข้ามอีกซีกโลกหนึ่งต้องเผชิญกับเอลนีโญ เป็น
เหตุให้สหรัฐฯ ผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้อุปทานสินค้าลดลงและต้นทุนราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
กันปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ท่าจากแป้งข้าวโพดและน้่ามันถั่วเหลือง สถานการณ์ดังกล่าวกลับเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อ
สินค้าทดแทนอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีของไทย โดยในปี 2554 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส่าเร็จรูปอื่น ๆ ไป
สหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัว สูงถึงเกือบ ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปี 2553 ประกอบกับสภาวะเอลนีโญได้แผ่รังสีความร้อน
ครอบคลุมไปทั่วโลกเป็นแรงหนุนให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ มีอุปสงค์เพิ่มขึ้น
ในปี 2562 หากไทยเกิดสภาวะลานีญา ขณะที่อีกขั้วโลกหนึ่งเกิดสภาวะเอลนีโญ สินค้าที่มีโอกาสทางการค้าอาจเป็น
สินค้นประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับปี 2554 ทีไ่ ทยเคยประสบกับสภาวะลานีญา โดยในเบื้องต้นมีดังนี้
1. WMO : World Meteorological Organizationm. (องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก) “El Niño/La Niña update November 2018” (https://public.wmo.int (Online)
2. NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration. (องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา)
“ENSO : Recent Evolution, Current Status and Predictions” (Update : 13 Dec. 2018). http://www.cpc.ncep.noaa.gov (Online)
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สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
น้่าตาลทราย
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เช่น
สับปะรดกระป๋อง–น้่าสับปะรด
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารเสร็จรูป
เช่น บะหมี่กึ่งส่าเร็จรูป แป้งสาลี
เครื่องดื่ม เช่น น้า่ แร่ น้่าอัดลม

สินค้าอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางยานพาหนะ ยางผสม (คอมพาวด์)
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น
อุปกรณ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์และไดโอด
เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้าส่าเร็จรูปท่าจากฝ้ายและไหม

ตารางที่ 1 : ประเมินผลจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปโลก ปี 2554 เทียบกับมูลค่าการส่งออกโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553-2560
โครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปโลก ปี 2554 และ ปี 2561, กระทรวงพาณิชย์

กรณีที่ 2 ไทยประสบสภาวะเอลนีโญ
ปลายปี 2558 ถึง ต้นปี 2559 ไทยและประเทศเพื่อนบ้านเกิดวิกฤตภัยแล้ งหรือ ซุเปอร์เอลนีโ ญขึ้น ช่ว งเวลา
ดังกล่าวมูลค่าการส่งออกตู้เย็นใช้ในบ้านเรือนและเครื่องปรับอากาศของไทยไปยังกลุ่มประเทศตามแนวมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันตก เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีสัดส่วนสูงกว่า ร้อยละ 50 และร้อยละ 35 ตามล่าดับ ขณะนั้นบาง
พื้นที่ในบราซิล อาร์เจนตินา และตอนใต้ของสหรัฐฯ น้่าท่วมหนักจากอิทธิผลของลานีญา ซึง่ ภาพรวมระหว่างปี 2558-2559
ไทยมีการส่งออกเครื่องดื่มประเภทน้่าแร่ น้่าอัดลม ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในปี 2562 หากไทยเกิดสภาวะเอลนีโญ ขณะที่อีกขั้ วโลกหนึ่งเกิดสภาวะลานีญา สินค้าที่มีโอกาสทางการค้าอาจ
ใกล้เคียงกับปี 2558 หรือปี 2554 ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านพ้นไป ไทยฝนตกชุกเอื้อให้สินค้าเกษตรออกสู่ตลาดปริมาณมาก
สินค้าอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงวัตถุดิบเกษตรในการผลิตขั้นต้น จึงได้รับอานิสงส์จากระดับราคาต้นทุนที่ลดลง กอปรกับอิทธิพล
ของคลื่นความร้อนที่มักแผ่ขยายเป็นวงกว้าง อาจกระตุ้นให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ให้ความสดชื่น ผ่อนคลายความร้อน อาทิ
เครื่องท่าความเย็น ส่วนประกอบในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตตามไปด้วย โดยในเบื้องต้นสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัว มีดังนี้
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เช่น
น้่าผลไม้ผสม ผลไม้กระป๋อง
เครื่องดื่ม เช่น น้า่ แร่ น้่าอัดลม และเครื่องดื่มอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารเสร็จรูป
เช่น บะหมี่กึ่งส่าเร็จรูป บิสกิต และเวเฟอร์
ไขมันและน้่ามันจากพืชและสัตว์

สินค้าอุตสาหกรรม
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผงวงจรไฟฟ้า
อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์และไดโอด
ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ

ตารางที่ 2 : ประเมินผลจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปโลก ปี 2558 เทียบกับมูลค่าการส่งออกโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553-2560
โครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปโลก ปี 2558 และ ปี 2561, กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
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ข้อมูลดังกล่าวเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยกับปัจจัยของเอลนีโญและลานีญา
เพียงด้านเดียว เพื่อประเมินโอกาสของสินค้าอุตสาหกรรมไทยเบื้องต้น โดยยังไม่รวมปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจคู่ค้าส่าคัญในช่วงเวลานั้น ความผันผวนของราคาน้่ามันและอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
ส่ า หรั บ ปี 2562 ถื อเป็ น ปี ที่ ท้า ทายภาคอุต สาหกรรมไทยไม่น้ อย ซึ่ ง ไทยต้อ งเผชิ ญ ปั จจั ย กดดั น เพิ่ม ขึ้น เช่ น
มาตรการกีดกันทางค้าที่ไม่ใช่ภาษีในประเด็นต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและอาหารบ่อยครั้ง สงครามการค้าของ
สหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศที่ได้รับผลกระทบ อาจเป็นเหตุให้ห่วงโซ่อุปทานเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปัจจัยอีก
ประการหนึ่งที่คาดว่าก่าลังจะเริ่มต้นขึ้น นั้นก็คือ สภาวะเอลนีโญ อย่างไรก็ดี วิกฤตการณ์ต่าง ๆ อาจไม่ใช่สัญญาณเชิงลบ
เพียงด้านเดียว หากภาคอุตสาหกรรมสามารถปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม พัฒนาสินค้าสอดคล้องกับ
ทิศทางกระแสตลาดโลก ควบคู่ไปกับการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้โดดเด่นด้วย
เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ย่อมสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอ และอาจน่ามาซึ่งการเชื่อมโยงทางการค้าไป
ยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่หลากหลายในอนาคตต่อไปได้
___________________________________________
จัดท่าโดย
นางสาวอัมพร สุวรรณรัตน์
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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