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จากการสำรวจดัชนีมูลคาการนำเขาของหางคาปลีก 0

1 ท่ีจัดทำโดยสภาหอการคาของชิลี (Chilean 
National Chamber of Commerce2) พบวาการนำเขาของหางคาปลีกในไตรมาสท่ี 3 ของป 2564 มีมูลคาเพ่ิมข้ึน
คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 64.8 ตอป เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ท่ีมีการนำเขาคิดเปนสัดสวนรอยละ 
55.3 ท้ังนี้ นาง Bernardita Silva ผูบริหารของสภาหอการคาของชิลีไดอธิบายถึงแนวโนมการนำเขาท่ีเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วดังกลาววา ไดรับการสนับสนุนจากปจจัยหลายประการ แตปจจัยหลักคือผูบริโภคมีสภาพคลองในการ
จับจายมากข้ึน โดยคาดการณวาความตองการซ้ือสินคาของผูบริโภคชิลียังคงเพ่ิมข้ึนจนถึงป 2566 ซ่ึงหางคาปลีก
ตางมีการนำเขาสินคาจากตางประเทศลวงหนาเปนจำนวนมากเพ่ือใหมีเพียงพอในคลังสินคา เนื่องจากความไมแนนอน
และปญหาดานการขนสงและโลจิสติกสท่ัวโลก โดยปญหาดังกลาวสงผลใหราคาตนทุนการจัดสงสินคาเพ่ิมข้ึน และ
ความตองการสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนของผูบริโภค สงผลใหราคาสินคาโดยรวมเพ่ิมข้ึนดวย   

นอกจากนี้ ดัชนีมูลคาการนำเขาดังกลาวยังชี้ใหเห็นวาภาคธุรกิจกำลังตนทุนสนิคาท่ีสูงข้ึน โดยดัชนีมูลคา
ตอหนวยสินคาท่ีเปนตัวบงชี้ตนทุน CIF ระหวาประเทศเปนเหรียญสหรัฐของสินคาท่ีนำเขา เพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวน
รอยละ 2.4 ตอปในไตรมาสท่ี 3 ของป 2564  

สินคาเสื้อผาและรองเทามีการนำเขาเพ่ิมข้ึนสูงสุด 
สินคาทุกหมวดมีการนำเขาเพ่ิมข้ึนในชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 2564 เม่ือเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของกอนหนา โดยเฉพาะสินคาในหมวดก่ึงคงทน (semi-durable) ไดแก เสื้อผา
มีการขยายตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 32 ตอป และเพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวนรอยละ 66.1 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา และรองเทามีการขยายตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 
85 ตอป และเพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวนรอยละ 92.4 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 

นอกจากนี้ ในหมวดสินคาคงทน อาทิ สิ่งของและเครื่องใชภายในบาน มีการขยายตัวคิดเปนรอยละ 23.4 ตอป 
เครื่องใชไฟฟาขยายตัวคิดเปนรอยละ 58.8 ตอป ในชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 2564 สงผลใหสินคาท้ัง 2 หมวดมีการ
ขยายตัวสูงท่ีสุด โดยมีสัดสวนการขยายตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1 และ 78.8 ตามลำดับ  

 
 
 

 
1 The survey measures the volume and not the value, so the increase is related to the quantity of products imported in the retail sector. 
2 The Chilean national Chamber of Commerce, Services and Tourism (CNC) is an autonomous Chilean business Association) www.cnc.cl  
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หางคาสรรพสินคาชื่อดัง “Falabella3” เปดสาขาใหม ณ กรุงซันติอาโก ท่ีขนาด
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา มีพ้ืนท่ีรวม 25,000 ตารางเมตร โดยทางหางมี
การนำเขาสินคาจากตางประเทศ อาทิ  สหรัฐอเมริกา สเปน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส 
เนเธอรแลนด อิตาลี ซ่ึงทางหางไดเพ่ิมพ้ืนท่ีจำหนายสินคารองเทาสตรีเปน 1,800 
ตารางเมตร เพ่ืออำนวยความสะดวกและรองรับความตองการของผูบริโภคท่ี
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

กอนการขยายหางดังกลาว นาย Tomás Platovsky ผูจัดการฝายขาย และนาย Gonzalo de Pablo 
ผูจัดการฝายองคกรและวางแผนของหาง Falabella ได ศึกษารูปแบบการสรางและการจัดสินคาของ
หางสรรพสินคาตาง ๆ ท่ัวโลก อาทิ จีน เกาหลี อิสราเอล เอสโตเนีย ไอรแลนด เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส เบลารุส 
แคนาดา และเม็กซิโก นอกจากนี้ ไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนสวนสำคัญในการดำเนินการจัดการกับ
คำสั่งซ้ือตาง ๆ โดยเฉพาะการสั่งซ้ือสินคาของผูบริโภคทางออนไลนหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานการพัฒนา  
แอปพลิเคชันของหางใหผูบริโภคมีความรูสึกเสมือนไดมีการเลือกซ้ือสินคาจริงในหาง  การพัฒนาการจัดสงสินคาท่ี
รวดเร็วข้ึนตามความตองการของผูบริโภค และเพ่ิมชองทางการนัดหมายสำหรับการขอคำแนะนำดานแฟชั่น การ
ตกแตง เทคโนโลยี และความงาม ซ่ึงทางหางเพ่ิมจำนวนเจาหนาท่ีเพ่ือใหบริการดังกลาวกวา 600 คน3

4 
 

บทวิเคราะหและผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย 
 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของชิลีในป 2564 มีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยรัฐบาลชิลีมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและรวดเรว็ ทำใหประชาชนใน
ประเทศกวารอยละ 61 ไดรับวัคซีนเข็มท่ี 3 แลว อีกท้ังรัฐบาลไดเพ่ิมสภาพคลองใหประชาชนในการจับจายใชสอย
โดยใหประชาชนสามารถถอนเงินประกันสังคมในกองทุนการวางงานจำนวนรอยละ 10 สำหรับใชสอยเพ่ิมข้ึน ทำให
ประชาชน รวมถึงนักลงทุนมีความเชื่อม่ันมากข้ึนในการใชชิวิต การจับจายใชสอย และการดำเนินธุรกิจไดตาม
แนวทางปกติใหม (New Normal) ท่ีชาวชิลีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดรวดเร็วและยังคงใหความสำคัญตอการ
รักษาสุขอนามัยและการรักษาระยะหาง แมวาสถานการณโควิด-19 ภายในประเทศจะดีข้ึนตามลำดับ  

แมชิลีจะเปนประเทศเล็ก แตมีกำลังซ้ือสูง และจากขอมูลการบริโภคของภาคเอกชนประจำเดือนตุลาคม 
2564 การบริโภคของภาคเอกชนมีการขยายตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะสินคาในกลุม เสื้อผา รองเทาและเครื่องนุงหม 
ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของ País Circular5 ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัลมีเดีย พบวาชิลีเปนประเทศท่ีมีการอุปโภค
เครื่องนุงหมเปนอันดับหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา และเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทำใหหางสรรพสินคา Falabella เปด
สาขาท่ีใหญท่ีสดุในภูมิภาคลาตินอเมริกาในชิลี  
 การขยายตัวของความตองการสินคาดังกลาว เปนโอกาสสำหรับสินคาไทยในกลุมเสื้อผาและเครื่องนุงหม 
โดยเฉพาะผาไทยท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน ผาไหม และผาฝายทอมือ ซ่ึงผูประกอบการไทยจะตองเนนการ
ออกแบบท่ีทันสมัย และสามารถสวมใสไดในหลากหลายโอกาส เนื่องจากชาวชิลีชื่นชอบการออกแบบเสื้อผารวมสมัย 

 
3 Falabella เปนหางคาปลีกทีม่ีชื่อเสียงในภูมภิาคลาตินอเมริกา ดำเนินการในลักษณะบริษัทรวมทนุโดยมีผูถือหุนใหญคือชิลี www.falabella.cl 
4 Archyworldys is a platform that upload worldwide news https://www.archyworldys.com/falabella-prepares-the-premiere-of-the-

largest-department-store-in-south-america-25-thousand-square-meters/ 
5 ICEX, El mercado de la moda en Chile, www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2021/10/EstudioICEX.pdf   

http://www.falabella.cl/
https://www.archyworldys.com/falabella-prepares-the-premiere-of-the-largest-department-store-in-south-america-25-thousand-square-meters/
https://www.archyworldys.com/falabella-prepares-the-premiere-of-the-largest-department-store-in-south-america-25-thousand-square-meters/
http://www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2021/10/EstudioICEX.pdf


และเปดรับรูปแบบการออกแบบใหม ๆ ท้ังนี้ เสื้อผาและเครื่องนุงหมสวนใหญของชิลี นำเขาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังนั้น การนำเสนอรูปแบบการออกแบบเครื่องแตงกายใหมีความรวมสมัยและมี
เอกลักษณเฉพาะตัว โดยเนนคุณภาพของผาและการตัดเย็บ จะเปนโอกาสใหเสื้อผาและเครื่องนุงหมของไทย
สามารถเปนทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคชาวชิลีท่ีตองการความแตกตางท่ีนอกเหนือจาก “Made in Europe” 

______________________________ 

 
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  

ณ กรุงซันติอาโก  
ธันวาคม 2564 
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